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Den tjeckiska utgivarens kommentar 

Denna föreläsningsserie, som vi här har kallat Inledning till fenomenologisk 
filosofi, höll Patočka på Karlsuniversitets filosofiska fakultet åren 1969–1970 
under namnet Fenomenologi. Föreläsningarna har så långt som möjligt 
kompilerats ordagrant efter anteckningar gjorda av en grupp studenter som 
oftast bestod av Jiří Polívka, Jaromír Kučera, Jiří Michálek, Ivan Chvatík, 
Marika Kryštofová, Miroslava Volková och Josef Vinař. Resultatet av dessa 
anteckningar har redigerats av Jiří Polívka och dikterats för Marika Kryšto-
fová. I denna ännu tämligen råa utformning cirkulerade texten i skrivma-
skinsutskrifter och xeroxkopior till 1985, då den togs med i den pågående 
samizdatupplagan1 kallad Arkivsamling av Jan Patočkas verk vars utgivning 
Ivan Chvatík höll på med fram till 1997.  

Jíří Polívka övertog på nytt redigeringen och har indelat texten i kapitel. 
Ivan Chvatík har utfört stilistiska ändringar nödvändiga vid överflyttning av 
det talade ordet till skrift och tillsammans med Jan Lorenz utfört det slutliga 
korrekturet. Föreläsningarna har tidigare publicerats som det tjugosjunde 
bandet av Arkivsamlingen. För den föreliggande OIKOYMENH-utgåvan 
har texten skrivits ut på dator av Ladislava Švandová och på nytt genom-
arbetats av Pavel Kouba, Miroslav Petříček, Ivan Chvatík och Jiří Polívka.  

Vi tackar alla de som har medverkat vid tillkomsten av denna skrift och 
som vi inte har haft möjlighet att räkna upp här. 

 

 
1 Ordet samizdat är ett samlingsnamn för underjordisk litteraturspridning i de forna 
sovjetstaterna. Det vanligaste sättet att kopiera texter på var genom karbonkopior som 
spreds till andra som sedan mångfaldigade dessa på nytt, Ö. a. 
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Förord 

Jan Patočka är utan tvivel den mest inflytelserika tjeckiska filosofen under 
1900-talet – något som det ständigt växande internationella intresset för hans 
tänkande vittnar om. Han föddes 1907 i staden Turnov i norra Tjeckien, i vad 
som då var en del av Tjeckoslovakien. Familjen härstammade från Prag, 
men var – på grund av fadern Josef Patočkas otaliga anställningar – tvingad 
att flytta ett antal gånger, bland annat till Turnov där fadern var verksam 
vid tiden för Jans födelse.  

Fadern var professor i klassisk filologi och när Jan Patočka började 
studera vid Karlsuniversitetet i Prag 1925 var det klassisk filologi tillsam-
mans med romanistik och filosofi han studerade. Vid den här tiden var den 
filosofiska fakulteten i Prag djupt präglad av positivismen i Auguste Comtes 
efterföljd och Patočka kände sig på grund av detta malplacerad och föga 
stimulerad av sina lärares föreläsningar. Som doktorand erhöll Patočka 
dock ett stipendium 1928 som möjliggjorde ett års studier i Paris där han 
bland annat gick på Georg Gurwitschs, André Lalandes och Alexandre 
Koyrés föreläsningar vid Sorbonne. När Koyré skulle försvara sin avhand-
ling 1929 insisterade han på att universitetet skulle bjuda in hans gamla 
lärare Edmund Husserl för att närvara vid disputationen, men även för att 
hålla en rad föreläsningar vid Sorbonne. De ansvariga vid Sorbonne accep-
terade förslaget och Husserl höll sina berömda Parisföreläsningar vid 
universitetet i februari 1929 – föreläsningar som senare utvecklades till att 
bli en del av Cartesianska meditationer. Bland åhörarna vid dessa före-
läsningar fanns Jan Patočka som redan tidigare hade bekantat sig med 
Husserls arbete och som betraktade honom – som han själv skriver i en text 
om sitt möte med Husserl – som filosofen med stort F (als den Philoso-
phen).1 Detta första möte med Husserls tänkande gjorde ett starkt intryck på 
Patočka och kom att forma stora delar av hans eget tänkande.  

 
1 Jan Patočka, ”Erinnerungen an Husserl”, i Jan Patočka: Texte, Dokumente, Bibliographie, 
red. Ludger Hagedorn & Hans Rainer Sepp, (München: Verlag Karl Alber, 1999), s. 273. 
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Två år efter mötet med Husserl i Paris doktorerade Patočka vid Karls-
universitet med avhandlingen Begreppet evidens och dess betydelse för 
noetiken (Pojem evidence a jeho význam pro noetiku), vars ansats och pro-
blematik hade en tydlig koppling till Husserls tänkande. Efter disputationen 
undervisade Patočka vid ett gymnasium i Prag under ett par år för att sedan 
– med hjälp av ett stipendium från Humboldtstiftelsen – bege sig till Frei-
burg för att studera för Husserl under sommarterminen 1933. Väl i Frei-
burg mottogs Patočka av Husserls assistent Eugen Fink. Fink fungerade till 
en början som Patočkas lärare och förmedlade både Husserls och Martin 
Heideggers tänkande till honom. De båda kom senare att bli nära vänner. 
Patočka kom på så vis att ingå i den grupp av studenter som stod Husserl 
närmast på 30-talet.2 Patočkas filosofiska arbete inom ramen för den 
husserlianska fenomenologin nådde sedan sin höjdpunkt med habiliterings-
arbetet Den naturliga världen såsom filosofiskt problem (Přirozený svět jako 
filosofický problém, 1936) i vilket han analyserar den ”schizofrena” uppdel-
ningen mellan en ”naturlig värld” och den objektiva och naturvetenskapliga 
tematiseringen av den. Den naturliga världen såsom filosofiskt problem är i 
själva verket det första längre arbetet om den husserlianska ”livsvärlden” 
(Patočka använder oftast det något tidigare begreppet ”naturlig värld”) men 
det förblev, på grund av att det författades på tjeckiska, okänt i Västeuropa 
ända till 1976 då det översattes till franska.  

Efter publiceringen av habiliteringsarbetet präglades Patočkas liv till stor 
del av Tjeckoslovakiens politiska utveckling. Han fortsatte att föreläsa och 
undervisa vid Karlsuniversitet fram till 1939 då den tyska ockupations-
makten stängde alla tjeckiska universitet och högskolor. Under kriget 
undervisade han sporadiskt på olika gymnasier runtom i Prag för att vid 
krigets slut återvända till den filosofiska fakulteten vid universitetet. Den 
andra perioden vid Karlsuniversitetet blev emellertid kortare än väntat då 
Patočka var tvungen att lämna universitet av politiska skäl 1949, som en 
direkt följd av den kommunistiska Pragkuppen året innan. Från 1950 och 
fram till 1954 arbetade han vid Masarykbiblioteket, där han färdigställde en 
volym om Tomáš Masaryks kamp mot antisemitismen som emellertid 
aldrig kunde publiceras under Patočkas livstid, för att sedan mellan 1954 
och 1957 arbeta för det pedagogiska institutet vid den Tjeckoslovakiska aka-

 
2 Patočka återvände till Freiburg 1937 för att bland annat fira jul tillsammans med famil-
jen Husserl. Vid detta tillfälle gav Husserl Patočka en läspulpet som han i sin tur hade 
fått av den tjeckiska filosofen och sedermera statsmannen Tomáš G. Masaryk, som han 
studerat tillsammans med för Brentano i Leipzig. En gåva som Patočka kom att skatta 
väldigt högt.  
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demin. Hela perioden från 1949 till 1958 var Patočka föremål för censur och 
publiceringsförbud från den kommunistiska regimen och de skrifter han 
färdigställde under denna period om bland annat Comenius har endast 
publicerats postumt.3 Mot slutet av 1950-talet och i början av 60-talet blev 
regimen emellertid allt mer tolerant och Patočka kunde så småningom 
återvända till det akademiska livet – även om en stor del av den tidigare 
censuren fortfarande tillämpades. 1965 kunde han, efter vissa förhandlingar 
och diskussioner med företrädarna för den filosofiska fakulteten, lägga fram 
ett andra habiliteringsarbete med titeln Aristoteles, hans föregångare och 
efterföljare (Aristoteles, jeho předchůdce a dědicové) i vilket han tecknar 
Aristoteles förståelse av rörelsen och denna förståelses efterföljande utveck-
ling i och med den moderna naturvetenskapens framväxt. Tre år efter detta 
andra habiliteringsarbete blev Patočka slutligen utnämnd till professor i 
filosofi vid Karlsuniversitetet 1968, en titel som han utan tvivel förtjänat 
långt dessförinnan, men han hann endast föreläsa vid universitetet i fyra år 
innan han pensionerades 1972. Totalt sett föreläste Patočka därför endast 
vid Karlsuniversitetet mellan åren 1945–1949 och 1968–1972; det är från 
denna senare period som de föreliggande föreläsningarna härrör.  

Samma år som Patočka blev utnämnd till professor i filosofi inträffade de 
händelser som senare skulle gå under benämningen Pragvåren. Dessa händel-
ser hade sin upptakt i den allt mer öppna politik som den nye general-
sekreteraren för det tjeckoslovakiska kommunistpartiet, Alexander Dubček, 
börjat föra under 1968 och som slutade med att Warzawapaktens makter 
(förutom Rumänien och Östtyskland) invaderade Prag i augusti samma år. 
Den allt mer toleranta anda som hade genomsyrat den tjeckoslovakiska 
kommunismen på 60-talet och som nått sin kulmen i idén om en ”socialism 
med ett mänskligt ansikte” kom till ett abrupt slut, och många av de före-
läsningar och seminarier som Patočka ville hålla vid universitetet blev 
omöjliga att genomföra. Från slutet av 60-talet och fram till sin död 1977 
höll Patočka därför – i likhet med ett antal andra tjeckiska intellektuella – så 
kallade ”underjordiska seminarier” i deltagarnas lägenheter; seminarier och 
föreläsningar som sedan spreds via samizdatkopior mellan deltagarna. Det 
var ur dessa seminarier och spridda samizdatkopior som Patočkas mest 
kända verk Kätterska essäer om historiens filosofi (Daidalos, 2006) slutligen 
växte fram. Samtidigt som det politiska förtrycket och de öppna för-
följelserna av intellektuella ökade i Tjeckoslovakien kom Patočkas politiska 
 
3 Dessa skrifter, som senare har fått titeln Strahov Nachlass på tyska, lämnade Patočka 
vid Nationalbiblioteket i Prag där de först senare hittades av en slump av en bibliotekarie 
på 1990-talet.  
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ställningstaganden – som tidigare framförallt hade varit av filosofisk och 
intellektuell natur – att få allt större betydelse i hans liv när han tillsammans 
med Václav Havel och Jiří Hájek utsågs till språkrör för proteströrelsen 
Charta 77. Detta var också titeln på det dokument som rörelsens med-
lemmar hade skrivit under med krav på att den kommunistiska regimen 
skulle respektera de människorättsprinciper de själva hade undertecknat vid 
Helsingforskonferensen 1975. Det hela växte snabbt till en allt mer utbredd 
proteströrelse mot regimen som sådan. Sedan chartan publicerats i flera 
västliga tidningar den 6 januari 1977, förföljde och arresterade den tjecko-
slovakiska regimen rörelsens förgrundsfigurer, däribland även Patočka, som 
avled i sviterna efter ett elva timmar långt förhör hos den politiska säker-
hetstjänsten.4 

 

* 

Den föreliggande föreläsningsserien Inledning till fenomenologisk filosofi 
(Úvod do fenomenologiské filosofii) härrör som sagt från den period i slutet 
av 1960-talet då Patočka på nytt kunde undervisa vid Karlsuniversitet i 
Prag. Om Patočkas texter från 30-talet höll sig inom ramen för Husserls 
fenomenologi och inom ramen för lärarens problemställningar och ana-
lyser, kan vi i dessa föreläsningar se hur Patočka har blivit allt mer kritisk 
till den forne läromästarens filosofi. Från 40-talet och framåt intresserade 
han sig nämligen allt mer för Heideggers tänkande och började dela dennes 
kritik av Husserls fenomenologi. Även om Heideggers tänkande hade varit 
närvarande redan i Den naturliga världen såsom filosofiskt problem och utan 
tvivel spelade en viktig roll för Patočkas tänkande redan tidigt under 30-
talet (Patočka hade även bevistat Heideggers föreläsningar i Freiburg) var 
det under denna tid underordnat den husserlianska fenomenologin och 
dess analyser. Man kan skönja utvecklingen mot en mer positiv värdering 
av Heideggers tänkande i en rad olika texter från den period då Patočka var 
verksam utanför akademins politiserade murar, men den är kanske som 
tydligast i brevväxlingen som Patočka förde med Eugen Fink. I denna 
brevväxling mellan de två vännerna och forna studenterna till Husserl kan 

 
4 För en längre biografisk redogörelse om Patočkas liv se: Erazim Kohák, Jan Patočka: 
Philosophy and Selected Writings, (Chicago: University of Chicago Press, 1989) och 
Milan Walter, Jan Patočka: Sein Leben und sein Werk: eine monographische Betrachtung 
seiner frühen und mittleren Entwicklungsphase: 1907–1965, (Münster: Univerzität zu 
Münster, 1985). 
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man följa hur båda, på delvis olika sätt, i allt högre grad ifrågasätter vissa 
grundläggande delar av lärarens filosofi, men i ett försök att vidareutveckla 
den snarare än att övervinna den.5 

Även om den huvudsakliga problematiken till stor del var densamma som 
tidigare, alltså hur man skulle kunna övervinna det gap som uppstått mellan 
vår ”naturliga” erfarenhet av världen och den naturvetenskapliga förståelsen 
av den, såg svaret på denna fråga radikalt annorlunda ut i Patočkas senare 
texter än i de tidigare. Medan han på 30-talet betraktade den transcen-
dentala subjektiviteten och dess tidsliga erfarenhetensström – såsom den 
analyserats och beskrivits av Husserl – som den grund på vilken erfaren-
heten vilar och konstitueras, och som den punkt genom vilken den så 
kallade ”schizofrena” samtida situationen kunde förklaras, ändrade han helt 
och hållet uppfattning på 60-talet. I stället för att betrakta den transcenden-
tala subjektiviteten som ett svar på den här problematiken började han nu 
att betrakta den som en del av problemet som sådant. När Husserl 
reducerade erfarenheten till subjektiviteten och dess konstituerande proces-
ser fortsatte han, enligt Patočka, att arbeta och tänka i en tradition som hade 
sin upprinnelse hos Descartes och som, samtidigt som den utgjorde moder-
nitetens början, upphöjde människan till naturens och världens härskare – 
något som skulle bli till en förutsättning för den moderna naturvetenska-
pens framväxt. Förutom att Husserl på detta sätt är en del av den ”car-
tesianism” som Patočka så lidelsefullt kritiserar i denna föreläsningsserie, 
kritiserar han även sättet på vilket Husserl tematiserar den mänskliga 
subjektiviteten och hur han på ett filosofiskt plan når fram till den.  

Eftersom den transcendentala subjektiviteten skulle fungera som grund 
för erfarenheten i Husserls tänkande var det oerhört viktigt och avgörande 
för honom att den var säker och orubblig för att inte den resterande 
strukturen skulle rämna. I Cartesianska meditationer (som Patočka, som 
tidigare nämnts, hade lyssnat till i en ofullständig version i Paris) analy-
serade Husserl vägen till denna grund i Descartes efterföljd genom att 
radikalisera det cartesianska tvivlet med hjälp av det metodologiska be-
greppsparet epoché och reduktion. Genom epochén sätts världen som 
Husserl själv beskriver det ”inom parentes” och vi slutar att hålla den tro på 
varat som finns i vår vardagliga inställning för giltig. I detta tvivlar vi i själva 
verket inte på att världen finns till, men vi betraktar den som en giltighet 
som har modifierats till att bli till ett ”blott fenomen”. Det som intresserar 

 
5 Eugen Fink & Jan Patočka, Briefe und Dokumente 1933–1977, red. Michael Heitz & 
Bernhard Nessler, (München: Karl Alber Verlag, 1999). 
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oss är därför som Patočka skriver inte föremålet som sådant, utan ”vi 
koncentrerar vårt intresse på erfarenheten av föremålet”. (80) Sedan vi har 
utfört denna epoché kan vi enligt Husserl studera världens mening på en 
transcendental nivå där det enda som återstår efter den metodologiska ope-
rationen är vår egen intentionala relation till omvärlden i fråga – den rena 
strömmen av våra tankar (cogitationes). Intimt förbunden med detta inhi-
berande, eller ickesättande av världen, är den husserlianska metodens andra 
sida, nämligen reduktionen. Genom epochén reduceras nämligen världen till 
det som Husserl kallar den ”transcendentala varagrunden”; det vill säga till 
den transcendentala subjektiviteten. Att världen har satts inom parentes leder 
oss därför tillbaka till den transcendentala subjektiviteten som det apodiktiska 
skikt förutan vilket världen inte skulle ha någon mening för oss. Världen 
reduceras därför till medvetandets och subjektets immanenta domän, till en 
domän som genom den cartesianska metoden har visat sig vara garanterad i 
vår självreflektion. Men det är på precis den här punkten rörande självreflek-
tionens uppfångande av det egna jaget, den transcendentala subjektivitetens 
struktur, som Patočka ställer sig kritisk till Husserls analyser.  

Enligt Patočka blandar Husserl samman olika domäner när han påstår 
att det egna själslivet kan fångas i reflektionen på samma sätt som ett yttre 
föremål, med den skillnaden att själslivet skulle vara omedelbart givet till 
skillnad från tingen. I en intressant jämförelse mellan Husserl och Hegel på-
pekar Patočka att det finns ett gemensamt element i de båda filosofernas 
tankar om anden och självmedvetandet, nämligen att medvetandet, med 
Hegels ord, är sitt eget begrepp och att det granskar sig självt. Skillnaden är 
emellertid att Hegels dialektik tillåter en spekulativ tes enligt vilken 
medvetandet och dess föremål ”bildar en helhet och en cirkel” och att de 
slutligen ”skapar en helhet, det absoluta föremålet, och att resultatet blir det 
absoluta vetandet, vetandet om vetande”, medan Husserl helt och hållet 
saknar en sådan dialektik och därför förleds till att betrakta medvetandet 
som ett föremål, som ett noema, bland andra. (91) Även om Patočka inte 
skulle hävda att det är just dialektiken som är nödvändig för att själv-
reflektionen ska kunna garantera sitt innehåll och inte förtingliga det till ett 
noema, är det tydligt att han anser att Husserl inte har klargjort vad han 
egentligen menar med reflektion. Som Patočka skriver förutsätter Husserl 
tvärtom ”reflektionen redan från början och hela den transcendentala 
fenomenologin bygger på detta antagande” och utan någon sådan 
”reflektionsteori” (som Patočka skulle säga att det trots allt inte finns) måste 
reduktionen revideras. (93)  
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Även om reduktionen på det här sättet inte är giltig enligt Patočka så är 
emellertid epochén fortfarande det. Epochén öppnar nämligen upp feno-
menologins egentliga fält och gör det möjligt för oss att tematisera fenome-
nens framträdande bortom deras vardagliga och naturvetenskapliga tema-
tisering.6 Problemet med Husserls fenomenologi är därför enligt Patočka att 
han inte förblev trogen fenomenologin som en lära om framträdandet som 
sådant. Genom att Husserl reducerade framträdandets struktur till en speci-
fik framträdelse, nämligen till subjektet, reducerade han framträdandet till 
en konstruktion, och till en konstruktion som inte ens kunde verifieras 
fenomenologiskt. Uttryckt med andra ord, och i en terminologi som starkt 
påminner om Heideggers, handlar det därför om att Husserl inte tillräckligt 
har uppmärksammat det som Patočka beskriver som den ”fenomenologiska 
skillnaden” mellan framträdandet och de framträdande fenomenen.  

På den här punkten i föreläsningarna, när Patočka nått fram till sin kritik 
av subjektet i Husserls fenomenologi, kan vi börja skönja något av Patočkas 
egen förståelse av fenomenologin som han, fastän han inte använder 
begreppet i denna föreläsningsserie, kallade för en a-subjektiv fenomeno-
logi. Den a-subjektiva fenomenologin syftar – som dess namn vittnar om – 
till att förstå fenomenens framträdande bortom subjektet och i dess relation 
till framträdandet som sådant. För att kunna utarbeta en sådan fenomeno-
logi vänder sig Patočka därför till Heidegger som i hans ögon är ”en tänkare 
som sedan länge har utarbetat fenomenologin som en lära om fram-
trädandet utan att reducera framträdandet till ett subjektivt varande”. (100) 
Det som Patočka framförallt intresserar sig för hos Heidegger i denna 
föreläsningsserie är den analytik av den mänskliga tillvaron som Heidegger 
utvecklade i Vara och tid och i andra skrifter och föreläsningar under 1920-
talet. Patočka förespråkar en a-subjektiv fenomenologi, men detta innebär 
inte att han på något sätt lämnar den mänskliga existensen och dess relation 
till framträdandet bakom sig, tvärtom. Negationen som i uttrycket ”a-
subjektiv fenomenologi” etymologiskt utgörs av ett grekiskt alfa-privativum 
negerar visserligen subjektet, men behåller likväl en relation till det 
negerade i fråga. Uttryckt med andra ord kan man därför säga att en a-
subjektiv fenomenologi visserligen syftar till att övervinna subjektet, men på 
ett sätt som gör det möjligt för oss att tematisera den mänskliga existensen 
bortom subjektets traditionella struktur såsom något som föreställer sig den 
objektiva världen som något avskilt från det. Till skillnad från den transcen-

 
6 Se: Jan Patočka, ”Épochè et réduction”, övers. Erika Abrams, i Qu’est-ce que la phé-
noménologie?, (Grenoble: Jerome Millon, 1988), s. 249-261.  
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dentala subjektiviteten hos Husserl tematiserar Patočka därför den mänsk-
liga existensen som ett sum, som en existens, bortom de tankar (cogationes) 
vi finner i reflektionen. Det handlar därför inte om att förstå den mänskliga 
existensen som ett subjekt som står i en intentional relation till olika yttre 
(eller inre) objekt, utan om att i Heideggers efterföljd närma sig en förståel-
se av existensen som en ”i-världen-varo”. Människan är kastad in i världen, 
kastad in i en viss stämning som hon själv inte kan kontrollera, och detta på 
ett sådant sätt att hon alltid redan står i en konstitutiv relation till världen 
som sådan. Den moderna uppdelningen mellan subjekt och objekt innebär 
således en abstraktion från den mänskliga existensen i världen, och en 
abstraktion som just genom gapet mellan subjektet och objektet har möjlig-
gjort naturvetenskapens förmenta objektivitet.  

Genom att analysera den mänskliga existensen i termer av i-världen-varo 
och inte som transcendental subjektivitet, framträder en förståelse av 
existensen som inte har sin grund i subjektets självreflektion, utan i till-
varons grundlösa relation till världen och i en relation till världen som 
framförallt utspelar sig i vår praxis, i vårt handhavande, ombesörjande och 
användande i och av världen. I sin i-världen-varo riskerar emellertid män-
niskan att förfalla till ett liv som helt och hållet dikteras av tingen och till att 
även förtingliga sitt eget vara – hon riskerar som Heidegger beskriver det att 
leva ”oegentligt”. Denna oegentliga existens är likväl den existensform som 
människan allt som oftast lever i, det är den ursprungliga formen av mänsk-
lig tillvaro, och en tillvaro i vilken vi förirrar oss i tingens, det varandes, 
mångfald i nyfikenhet och pratsamhet. Vår nyfikenhet riktar sig i detta slags 
existens uteslutande mot det varande och vi ställer här aldrig frågan om 
varat som sådant – vi lever med andra ord i en ”varaglömska” som även 
förvägrar oss tillgång till vårt eget vara. Människan förmår emellertid bryta 
med denna oegentliga existens i konfrontationen med sin egen dödlighet, 
genom vilken hon förmår slita sig loss från det varandes insnärjande grepp. 
Denna konfrontation med döden, med den egna ändligheten, sker enligt 
Heidegger i ångesten, den mest ursprungliga stämningen i den mänskliga 
existensen och samtidigt den som genomsyrar de andra stämningarna och 
skänker dem mening. I ångesten ställs vi nämligen inför intet, då ångesten 
till skillnad från fruktan inte har något objekt, utan snarare karakteriseras 
av att tingen, världen och vi själva slutar att tala till oss och där det enda som 
slutligen finns kvar är vår egen nakna existens – vårt eget sum. Den nakna 
utsatthet som den mänskliga existensen i sin kärna utgör visar oss likväl på 
samma gång att vi i vårt väsen inte är något annat än en radikal och ändlig 
öppenhet för världen och ett väsen som måste ansvara för och bära denna ut-
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satta öppenhet. Ångesten uppdagar således sättet på vilket vi är en i-världen-
varo i den meningen att vi inte längre intresserar oss för det inomvärldsligt 
varande, utan för världen i dess helhet.  

Det går knappast att överskatta vikten av Heideggers analys av ångesten 
för Patočkas tänkande, då Patočka allt mer kom att betrakta den frigörelse 
från tingens hegemoni som ångesten kan skänka människan såsom fri-
hetens egentliga plats. Den frihet från tingen som ångesten uppdagar för 
människan är emellertid även den punkt vid vilken Patočka försöker sam-
manföra Husserls och Heideggers tänkande med varandra. Patočka tema-
tiserade nämligen friheten just i termer av den husserlianska epochén, det 
vill säga som det moment genom vilket den mänskliga existensen förmår 
lämna de framträdande fenomenen till förmån för framträdandet som 
sådant. Ångesten – och den djupa ledan som Patočka ofta likställer med 
ångesten – konfronterar med andra ord människan med de möjligheter 
som världens framträdande skänker och förvägrar henne. I denna mening 
blir den mänskliga existensen till den plats eller till den pol som mottar 
framträdandets gåva, till framträdandets bärare. Den privilegierade ställning 
som människan nu får gentemot framträdandet föranleder emellertid 
frågan, som Patočka själv ställer, om inte detta bara är en repris av den 
subjektivism vi finner hos Husserl? På den här frågan svarar Patočka nej: 
”Jag är satt i livet så att jag inte är dess grundval, jag är alltid kastad, inte den 
som utför kastet.” (183) Människan må därför vara den som mottar fram-
trädandet, men det är världens framträdande som skapar och strukturerar 
människan och inte tvärtom. Friheten från tingen ställer med andra ord 
människan inför de möjligheter som världens framträdande ger upphov till 
och tvingar henne till att bära sin egen existens; som en existens som 
existerar i och genom att förverkliga dessa möjligheter. I den här föreläs-
ningsserien framhåller Patočka denna struktur med all önskvärd tydlighet 
när han mot slutet av texten påpekar att framträdandets ”ursprungliga filo-
sofiska miljö” i själva verket är möjligheterna. (215)  

Framträdandet innefattar emellertid en motsatt rörelse av undandra-
gande som ett konstitutivt moment av framträdandet självt. Framträdandet 
är med andra ord inte ren närvaro, utan en rörelse eller spänning mellan två 
motsatta men förenade poler. I senare texter, och då framförallt i de 
Kätterska essäerna, beskriver Patočka denna framträdandets rörelse som ett 
spel eller en strid (polemos) mellan dag och natt, mellan ljus och mörker, 
där striden snarast måste beskrivas i termer av ett skimmer. I relation till 
detta måste man dessutom tillägga att den mänskliga existensen existerar i 
mitten av denna strid mellan framträdande och undandragande och att 
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denna spänning dem emellan förvisso uppdagar människans möjligheter, 
men att den på samma gång uppenbarar människans begränsningar för 
henne – hennes ändlighet. Dessa beskrivningar av den mänskliga existensen 
som en existens i möjligheter konkretiseras dessutom av Patočka i senare 
texter och beskrivs då som en existens i tre rörelser där varje rörelse svarar 
mot en av tidslighetens tre ekstatiska modus.  

Även om Patočka inte analyserar dessa tre rörelser i den här före-
läsningsserien kan vi ändå följa sättet på vilket han tolkar Heideggers för-
ståelse av tidsligheten. Till att börja med konstaterar Patočka att tidsligheten 
enligt Heidegger är ”det mest egentliga och mest ursprungliga fenomenet, 
som innebär att människan i allt hon gör och allt hon umgås med måste 
vara och ständigt är i kontakt med tiden och med tidens intervall”; alla 
beskrivningar av den mänskliga tillvaron måste med andra ord förstås i 
relation till dess ursprungliga tidslighet. (198) Till skillnad från den tradi-
tionella förståelsen av tiden – som Patočka redogör för innan han vänder sig 
till frågan om tidsligheten – i vilken tiden förstås såsom en uppsättning kro-
nologiskt mätbara ”nu” som följer på varandra, handlar det för både Hei-
degger och Patočka om att förstå tiden i relation till tillvarons tidsliga sätt 
att existera på i och genom dess möjligheter. Eftersom den mänskliga 
existensen lever genom de möjligheter som världens framträdande upp-
dagar för henne och som hon på olika sätt förverkligar, utspelar sig den män-
skliga existensen i relation till sin egen framtid. Uttryckt med andra ord inne-
bär detta att vi alltid lever före-löpande, i förväg, och detta före-löpande kan 
som Patočka tillägger ske på två olika sätt. Antingen så att vi före-löpande 
lever i en relation till vår oförelöpbara möjlighet, till vår egen död, och genom 
detta möte kallas till att ta ansvar för vårt liv och förnya det, eller att vi lever i 
”en tveksamhet som väntar på en vink utifrån” och förblir blinda för det 
faktum att vi är ändliga varelser. (201) Tidsligheten blir på detta sätt helt 
avgörande för frågan om framträdandet som sådant, då det endast är vår 
egentliga tidslighet som förmår möjliggöra en relation till framträdandets 
möjligheter och inte till en förströdd existens i tingens repetitiva nuvaro.  

  

* 

Precis som Patočka påpekar i den första föreläsningen i denna serie har 
föreläsningarna både en ”historisk och en systematisk inriktning”. (1) För-
utom att de således bidrar med en systematisk och probleminriktad analys 
av grundläggande frågor inom fenomenologin sätts dessa frågor i relation 
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till deras historiska uppkomst och till fenomenologins olika förelöpare 
genom filosofins historia. I den avslutande diskussionen om tid och tidslig-
het sker detta genom en konfrontation mellan Aristoteles, Hegels, Husserls 
och Heideggers förståelse av tid där Patočka analyserar den kontinuitet och 
diskontinuitet som råder mellan dem. Detta historiska tillvägagångssätt, 
som är karakteristiskt för Patočkas sätt att arbeta på, kan vi i själva verket 
följa genom hela föreläsningsserien. Även om Husserl, till skillnad från 
Heidegger, drevs av en tanke om att fenomenologin skulle utgöra en helt ny 
början för filosofin som inte hade något egentligt behov av den filosofiska 
traditionen och som i erfarenheten hade en självtillräcklig källa, beskriver 
Patočka hur även denna position naturligtvis växt fram ur just den här 
traditionen och i motsättning till vissa delar av den. Förutom att Husserl 
därför sätts i samband med de filosofer som kan sägas vara hans mest 
explicita föregångare, såsom exempelvis hans tidiga lärare Brentano, inleder 
Patočka även diskussioner och konfrontationer med Bolzano, den brittiska 
empirismen och det antika grekiska tänkandet för att visa hur Husserls 
förståelse av bland annat intentionaliteten både bryter med och fortsätter ett 
äldre tänkande kring denna fråga.  

Trots att dessa föreläsningar framförallt syftar till att ge en introduktion 
till Husserls och Heideggers fenomenologi kan vi, som nämnts ovan, även 
följa delar av Patočkas egen konception av fenomenologin genom den här 
texten. Detta är kanske tydligast i kritiken av Husserl och ansatsen till en a-
subjektiv fenomenologi om framträdandet som sådant, medan Patočkas teori 
om den mänskliga existensen såsom rörelse i stort lämnas otematiserad här. 
Även om så är fallet är dessa föreläsningar högst intressanta då det är precis 
under denna tid mot slutet av 60-talet, och just genom en sådan här intensiv 
konfrontation med både Husserls och Heideggers tänkande, som Patočkas 
mest originella tankar om den mänskliga existensen och om fenomenologin 
växer fram, tankar som sedan når sin slutgiltiga form i Kätterska essäer om 
historiens filosofi sex år senare.  

Förutom att föreläsningsserien därför har en viktig plats i Patočkas verk, 
erbjuder den dessutom en kritisk introduktion till fenomenologin för den 
svenska publik som inte är bevandrad i denna tradition.7 Det historiska till-
vägagångssätt som Patočka här använder sig av visar nämligen på vikten av 
fenomenologin och dess anknytning till den filosofiska traditionen bortom 
 
7 Detta är den tredje översättningen av Patočka till svenska. Förutom Kätterska essäer i 
historiens filosofi (Daidalos, 1996, övers. Leo Kramár) finns även essän ”Den undersökta 
själen” (publicerad i antologin Att läsa Platon, Symposion, 2007, övers. Carl Cederberg) i 
svensk översättning.  



 
 

INLEDNING TILL FENOMENOLOGISK FILOSOFI 

 20 

fenomenologins speciella vokabulär, som för många kan verka avskräckande. 
Föreläsningsserien belyser och berikar dessutom de många grundtexterna 
inom fenomenologin som redan finns i svensk översättning och möjliggör 
därigenom ett förnyat möte med dessa. Föreläsningsserien kan därför bidra 
till den fenomenologiska forskningen, samtidigt som den kan fungera som 
en introduktion till denna forskningstradition.  

Slutligen vill jag bara tillägga att arbetet med denna publikation har fått 
stöd av forskningsprojektet ”Loss of Grounds as Common Grounds” (finan-
sierat av Östersjöstiftelsen) och av publikationskommittén vid Södertörns 
högskola.  
 
Gustav Strandberg 
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Anmärkning om noter 

De noter som inte är översättarnoter härrör från den tjeckiska utgåvan. 
Referenserna har ändrats till svenska översättningar när sådana föreligger.  
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I. 

I denna föreläsning vill vi visa hur arvet efter Husserl fortfarande lever i 
samtida filosofi. Våra föreläsningar har både en historisk och en systematisk 
inriktning, de skall således vara ett bidrag till den samtida filosofins historia 
men också en systematisk problemanalys. Förståelsen av de historiska sam-
manhangen blir en bra ingång till lösningen av aktuella problem. 

Husserls fenomenologi gjorde anspråk på att vara en ny början inom 
filosofin. Alltså en filosofi som börjar på nytt – så som det inom filosofins 
historia skett några gånger tidigare.  Även Descartes avvisar exempelvis all 
tidigare tradition och försöker börja helt från början. Husserls filosofi har 
en liknande ambition. Inte bara för att den delvis utgår från en revision av 
Descartes ansats, utan därför att Husserls position kännetecknas av en 
äldre, mer ursprunglig och radikalare tillämpning av erfarenhetsprincipen. 
Husserls filosofi skulle redan från början bli en helt ny form av filosofisk 
empirism. Den gjorde anspråk på att vara den enda filosofi som på ett radi-
kalt sätt kunde utveckla erfarenhetsprincipen, och det visar sig att man 
aldrig tidigare i filosofin utnyttjat erfarenhetsprincipen så framgångsrikt 
och att den är fundamental för filosofi överhuvudtaget. 

Den mogne Husserl formulerade sin ledande idé, hela sin filosofiska 
strävans huvudprincip, som alla principers princip. Källan till all kunskap 
och all sanning är givenhet, en givenhet som ger saken själv i original – åskåd-
ningen av saken själv. Åskådningen, som källan till all originär, ursprunglig 
kunskap måste utgå från det som ges och endast inom de gränser det ges. 

När vi sammanfattar grundtanken i Husserls filosofi på detta sätt är det 
den vanliga formuleringen man brukar karakterisera hans filosofi med: en 
filosofi som vill återvända till sakerna själva som källan till vår erfarenhet 
om tingen. Inte abstrakta principer, funderingar om villkoren för och 
möjligheten till kunskap, utan sakerna själva som den källa vi utnyttjar 
genom att konfronteras med dem. 

Vi kan ha betänkligheter om denna allmänna karakteristik: 
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(1) Innehåller den något specifikt filosofiskt? All vetenskap och även 
förvetenskaplig kunskap, all praktisk hantering av saker och all praktisk 
erfarenhet vilar ju på åskådningen av sakerna själva. Principen är till synes 
inget specifikum för filosofin. Den är alldeles för vid. 

(2) Det verkar som om den här principen inte innehåller något nytt och 
konkret. Säger inte empirismen i sin positivistiska formulering (1800- och 
1900-talet) samma sak? En erfarenhet som är erfarenhet av tingen är även i 
positivismen alla principers princip. Varje kunskap och varje omdöme 
reduceras till erfarenheten. Erfarenheten är grunden för verifikation, den 
skiljer blotta anspråket på kunskap från faktisk kunskap. Husserls anspråk 
på att ha grundat en ny filosofi och all ny kunskap är till synes överdrivet. 

Den första betänkligheten kommer vi att analysera när vi diskuterar 
Husserls filosofibegrepp. Tillsvidare vill vi bara säga att Husserls uppfatt-
ning anknyter till den antika traditionen som inte såg någon väsentlig skill-
nad mellan vetenskap och filosofi. Hos Aristoteles hör filosofi och veten-
skap oskiljaktigt ihop. Filosofin är universalvetenskapen som omfattar alla 
vetenskaper, till viss del specificerade och förgrenade. Husserls uppfattning 
är en repris av denna tanke. 

Den andra betänkligheten. Alla principers princip, den radikala erfaren-
hetens princip, principen om givenhet som kunskapens och förståelsens 
källa – såvitt vi uppfattar givenheten i det den ger och hur den ger det – är 
bekant och inte specifik för fenomenologin. Den har sedan länge tillämpats 
inom empirismen. Vi måste förstå vad den betyder för Husserl konkret, speci-
fikt. Framförallt är det viktigt att komma ihåg att i den positivistiska uppfatt-
ningen betyder erfarenhetsprincipen att erfarenheten är en sinneserfarenhet om 
det reala och individuella. På sådan sinneserfarenhet – som i den mån den är 
originär alltid återger ett individuellt fall – bygger man hypotetiskt en generell 
kunskap om det individuella och reala, kunskapen om allmängiltiga lagbunden-
heter. Det är en kunskap som försåvitt den är generell är hypotetisk, och såvitt 
den är verifierad är den alltid det genom individuella fall. 

Husserls givenhetsprincip har sin grund i frågan: Är sinnenas erfarenhet 
av det individuella den enda formen av och den enda källan till givenhet? Är 
det den enda bas på vilken vi kan bygga kunskapen, det vill säga giltiga 
omdömen? 

Fenomenologins specifikum ligger redan i dess första fas (Logiska under-
sökningar) i att Husserl vidgar den traditionella empirismen i det här 
avseendet.1 Hans ansats i Logiska undersökningar är egentligen ännu inte 
kunskapsteoretisk utan snarare metodologisk. Det handlar om att belysa 
grundläggande logiska strukturer, kunskapen om det logiska som sådant. 
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Det måste finnas en källa ur vilken vi kan hämta sådan kunskap. Är 
sinneserfarenheten av det individuellt reella en sådan källa? Redan pro-
blemställningen gör att vi känner oss skeptiska. Om sinneserfarenheten inte 
är det, vilken specifik bas finns det då? 

En av Husserls mest fundamentala idéer – ledtråden i hans funderingar 
över förvärvandet av kunskap och över tänkandet – är en distinktion lånad 
från språket förutan vilken språket inte skulle vara möjligt. Språket hjälper 
oss att orientera oss i världen och då inte bara i det som är omedelbart givet, 
bara i den givna världen, utan också i den värld som av oss ständigt upp-
fattas som närvarande även i sin frånvaro. Språket vore inte möjligt annat 
än genom det faktum att vi kan avse samma sak vare sig vi har den framför 
oss i dess konkreta form eller inte. Vi besitter en kapacitet att meddela vår 
omedelbara erfarenhet till dem som inte har den och på ett sätt som gör att 
de uppfattar och tänker detsamma som vi, tänker i samma banor. Det 
förefaller banalt men utan en sådan banalitet skulle språket vara omöjligt. 
Men vad betyder denna banalitet? 

En tom mening är en mening om något jag inte uppfattar direkt i min 
omgivning men som ständigt på ett sätt stöder det närvarande, den 
omedelbara erfarenheten. När vi till exempel lyssnar till en föreläsning har 
vi en tidigare erfarenhet av en sådan, och denna erfarenhet ingår i vårt livs-
sammanhang som i sitt centrum har det omedelbart närvarande, det vi 
uppfattar omedelbart. Runtomkring befinner sig en periferi av saker som vi 
inte uppfattar omedelbart men som vi vet finns. Utan sådan vetskap skulle 
det uppfattade inte vara vad det är. I periferin finns mer eller mindre vaga 
meningar, obestämda föreställningar som vi inte erfar direkt men som kan 
förvandlas till reellt närvarande. 

När vi på ett tomt sätt menar något vi inte varseblir, menar vi detsamma 
som när vi uppfattar det med våra sinnen. Därav följer en slutsats som inte är 
fullt så banal: i vårt tänkande om saker existerar det ständigt en skillnad 
mellan den blotta meningen och den uppfyllda erfarenheten. Är denna skill-
nad begränsad till sfären av det reella och individuella? Så länge vi laborerar 
med blotta meningar – må vara i oklanderligt formulerade omdömen eller 
hela omdömesstrukturer – så länge vi endast rör oss inom sådana strukturer 
kan det aldrig bli tal om sanning eller osanning. Sanningsenlighet eller 
osanning kommer fram endast när blotta meningar blir uppfyllda i en sinnlig 
individuell åskådning. Blotta meningen erbjuder aldrig kunskap i betydelsen 
sanning eller osanning, sanningsenligheten uppnås genom uppfyllelse. 

Det kvarstår dock en fråga. Är det bara i relationen mellan att mena en 
realitet och att presentera en realitet som uppfyllelsen kan bekräfta eller 
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negera en förutfattad mening? Existerar uppfyllelsen endast när en mening 
bekräftas av sinneserfarenheten? Som till exempel vid frågan ”regnar det?” – 
måste jag titta ut genom fönstret. Är detta det enda sättet att stämma av 
meningen mot erfarenheten? Det finns också områden där ingen sinnes-
erfarenhet står till buds men där vi ändå hittar mening och uppfyllelse. 

Exempelvis skillnaden mellan att ha förstått ett matematiskt bevis eller 
bara ha fattat vad det handlar om. Jag läser beviset, jag förstår och arti-
kulerar dess struktur men fattar ändå inte dess idé; jag förstår orden, de är 
inte bara ljud eller tecken, men jag har ändå inte förstått beviset. Det är en 
analogi till meningen om det individuella och dess uppfyllelse. När det 
gäller det matematiska beviset handlar det inte om ett individuellt faktum 
utan om en allmängiltig sanning. Vi har alltså här en analogi till relationen 
mening – uppfyllelse i området för något som är allmänt och ickereellt. Den 
fråga vi ställer nu är: var hittar man något sådant som uppfyllelse utanför 
sinnesområdet? Varefter vi stöter på nästa problem: vad baseras sådan 
uppfyllelse på? Naturligtvis på den principiella skillnaden mellan att bara 
mena något och att ha erfarenhet. 

Begreppet erfarenhet, som ursprungligen (exempelvis i empirismen) 
präglades för det som är individuellt och realt, blir nu problematiskt. Blir 
det inte nödvändigt att utvidga det utöver sinnesområdet och det indivi-
duellt reala? Husserl försöker att vidga det till ett fält han kallar kategorialt, 
till området av relationer som karakteriseras av vissa logiska partiklar (och, 
men, kopulor). 

I varje omdöme föreligger det en syntes av något slag, vanligtvis en 
syntes av ett subjekt med ett predikat. Syntesen kan visserligen stödja sig på 
givenheter som uppfattas med sinnena, exempelvis en röd eller en blå bok; 
verifikationen stöder sig här på sinnesåskådning, men att bara se blå färg är 
ingen omdömessyntes, det är inte samma sak som att lägga det blåa till ett 
bestämt subjekt. För att en syntes skall kunna ske måste jag gå över från 
området för sinnesgivenheter till området för logiska former. Således måste 
jag ha en viss erfarenhet även på detta område. Även om jag stöder mig på 
sinneserfarenhet när jag förser ett subjekt med ett predikat betyder det inte 
att det är en sinneserfarenhet. I vår tankeverksamhet använder vi många 
sådana former. Deras relationer bygger på varandra, ett komplext omdöme 
kan vi förvandla till ett subjekt för nästa omdöme, och det som är ett enkelt 
subjekt för ett visst omdöme kan i sig vara en rätt invecklad struktur. Om-
dömestermer kan vara enkla eller komplexa, allt detta är erfarenheter från 
logikens sfär. Kan vi se någon skillnad mellan mening och uppfyllelse här? 
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Vårt första intryck är att de logiska strukturerna är sådana att jag 
omedelbart fattar dem på ett adekvat sätt. Det verkar som om det i vissa logiska 
områden inte kunde finnas någon skillnad mellan den blotta meningen och 
uppfyllelsen. Men exemplet ovan, som visar på skillnaden mellan att riktigt för-
stå eller bara betydelsemässigt fatta ett matematiskt bevis, visar att det existerar 
en markant erfarenhetsskillnad mellan att se klart och att bara leta. 

Att beskriva vad det handlar om, hur dessa två modus skiljer sig från 
varandra, är ett fenomenologiskt problem. Enligt alla principers princip 
måste vi utforma ett erfarenhetssätt anpassat till en viss föremålslighet som 
skiljer sig från andra föremålsligheter. Det är skillnad mellan sinneserfaren-
het och kategorial erfarenhet. Husserl menar att det är möjligt att gå vidare 
här, att det existerar en ursprunglig erfarenhet av det universella, av det 
allmänna som sådant. 

Erfarenheten av det universella är en erfarenhet som skiljer sig väsentligt 
från erfarenheten av det individuella fallet. Det är en erfarenhet som erbju-
der en möjlighet att höja sig över kunskapen om individualiteter – men också 
universalier som endast formats som hypotetiska universalier eller som 
hypotetiska omdömen – till kunskapen om det absolut allmänna. Sådan kun-
skap baseras på en särskild sorts erfarenhet. Den här speciella, typiska 
erfarenheten av det allmänna kallar Husserl åskådningen av det allmänna. 

Individuell erfarenhet är enligt Husserl erfarenheten av en individuell 
ton, exempelvis a1 när någon blåser i en stämpipa, således erfarenheten av 
en individuell ton av en viss längd. Men vi kan också tänka oss denna ton 
icke-individuellt, inte som en ton existerande på en viss plats under en viss 
tid, utan som ett specialfall av något som inte är individuellt. När vi inte 
uppfattar tonen a1 som en individuell erfarenhet utför vi en ”abstrahering”. 
Alla tror sig veta vad som menas, men Husserl vill ta reda på vad en 
abstraktion är och vilken betydelse det har att vi bortser från individuella 
omständigheter och sammanhang, exempelvis när vi bortser från att denna 
ton finns i ett visst sammanhang och ett visst tidsförlopp. När vi abstra-
herar, när vi uppfattar tonen endast som ett species av ton a,1 föreligger det 
ett helt nytt objekt som inte längre är individuellt. 

Erfarenheten av det allmänna har vi endast om vi har haft en erfarenhet 
av det individuella, men det betyder inte att det är samma sak. Det är en 
erfarenhet av ett annat föremål, annorlunda till hela sitt väsen. Singulära, 
reala och allmänna, ickereala och icke-individuella erfarenheter hör ihop. 
Det handlar om olika objekt, men erfarenheterna av dem är ömsesidigt 
beroende av varandra på ett väsentligt sätt. Vi kan inte ha en erfarenhet av 
ton a1 om vi inte har haft en erfarenhet av det individuella fallet. 
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Alltså: Jag kan ha bara en allmän mening, bara mena ton a1,
 
och jag kan 

ha uppfyllelse till denna mening, det vill säga en erfarenhet, att tonen a1 själv är 
närvarande. Eller tvärtom; jag uppfattar inte det röda på taket som ett 
individuellt faktum utan som ett särfall av denna nyans av röd färg i allmänhet. 

Här möter vi ett stort problem: Var någonstans finns grunden för dessa 
erfarenheter av det allmänna? 

Husserl skiljer på två slag av det allmänna: Det empiriska och det eidetiska. 
 
1) Empiriska universalier är begrepp som grundas på en mängd erfaren-

heter av det individuella. Zoologiska begrepp (lejon, huskatt) har exempelvis 
skapats på grund av erfarenheten av enskilda företeelser och genom en allt-
igenom hypotetisk generalisering av dessa erfarenheter. Ta exemplet med 
antagandet att det endast fanns vita svanar tills man upptäckte att svanar 
också kunde vara svarta. Den enda anknytningen mellan de enskilda karak-
tärsdragen och kännetecknen är den individuella erfarenhet som har visat en 
gemensam förekomst av dessa tecken. Vid sidan av dessa existerar det: 

2) Eidetiska universalier – universalier av ett annat slag. Med dessa 
menas sådant som är ovillkorligt gemensamt i all möjlig erfarenhet över-
huvudtaget. De är a priori nödvändiga. Exempelvis så måste en ton ovillkor-
ligen ha vissa egenskaper – intensitet, höjd, klangfärg… De är inte endast 
påklistrade empiriskt utan direkt förnimbara från ett enda fall, exempelvis 
fallet species av ton a1. Den kunskap vi erhåller från en sådan iakttagelse har 
allmän giltighet: Inte en hypotetisk, utan obligatorisk! 

Husserl var medveten om att den här teorin för med sig vissa problem. Vi 
måste konkretisera problematiken och reda ut den för att se vad vi i vår 
vetenskapliga och allmänna situation kan använda av allt det som Husserls 
filosofiska arv erbjuder. 

Teorin om åskådningen av det allmänna har kritiserats skarpt, bland 
annat av Adorno. Adorno invänder mot en sådan elementär version av 
eidetisk åskådning (åskådning av species), att när det handlar om något 
med faktiskt innehåll, blir det bara fråga om en individuell åskådning, och 
när det handlar om något allmänt, blir det inte fråga om en åskådning utan 
om ett begrepp. Så i fallet med åskådningen av den röda färgen eller den 
individuella tonen a1 – om man betraktar den som species av tonen a1 – 
handlar det inte om något nytt. Det enda nya blir medvetandet om ett 
begrepp, vilket i sig självt är allmänt. 

Den här kritiken missar helt problemet med den fenomenologiska skill-
naden mellan den blotta meningen och verklig uppfyllelse. Vi kan fråga oss 
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om det i området för det allmänna överhuvud existerar någon uppfyllelse. 
Så är det tvivelsutan, frågan är snarare om det är träffande att karakterisera 
uppfyllelsen på det eidetiska området som åskådningsuppfyllelse. Ordet 
”åskådning” antyder något som är omedelbart givet utan krav på någon 
annan akt än en sådan som behövs för passiv givenhet. Men det allmänna 
når vi förvisso inte bara genom att öppna ögonen och låta intrycken gå in, 
alltså på ett intellektuellt passivt sätt. Hypotetiska och även äkta universalier 
är något som förutsätter jämförelser, en rad tankeoperationer, aktiviteter. 
Man kan få ett intryck av att termen ”åskådning” inte innefattade det 
tertium comparationis som är nödvändigt här. En erfarenhet av det allmän-
na kräver mer än en passiv öppenhet och ett passivt emottagande av det 
förmodat allmänna. 

Husserl visste att det fanns brister och problem i hans teori om åskådningen 
av det allmänna. Teorin blir problematisk när vi försöker förklara den med ett 
exempel på skillnaden mellan specialfallet av en viss universal och det empiriskt 
universella självt, då vi förstår att samma specialfall kan tillhöra väldigt olika 
universalier. Exempelvis en skillnad mellan släkte och art, allt som finns mellan 
det högsta släktet och den lägsta species. Den just avlyssnade individuella tonen 
a1 är ett specialfall av den allmänna tonen a1 men också av en ton överhuvud-
taget, ett specialfall av det akustiska överhuvudtaget. 

För en konsistent teori om det universella måste man kunna visa hur 
man kommer till dessa högre nivåer, dessa högre fall av det allmänna. Det 
är ett problem som empiristerna – Berkeley, Hume – och de traditionella 
abstraktionsteorierna tampades med. 

Att abstrahera betyder att, genom tankeverksamhet, ur något konkret 
avskilja något som inte går att frånskilja realt. Hur kan man sönderdela 
något realt och plocka fram något som inte förekommer självständigt? Var 
finner vi en erfarenhetsbas för en sålunda uppfattad erfarenhet om det all-
männa? Det var därför som empiristerna avvisade det traditionella 
begreppet om det allmänna som ett särskilt föremål och skapade nomina-
listiska teorier: det allmänna existerar inte, det är blott en allmän använd-
ning av ett föremål som i sig är singulärt reellt. Här gav de språket en 
väsentlig roll då det är det som erbjuder en samling individuella tecken vilka 
vi använder på ett allmänt sätt. Varje tecken, varje uttalat ord är individ-
uellt, singulärt, men vi använder det under vissa omständigheter på ett 
allmänt sätt, det vill säga orden betecknar något allmänt. Att beteckna vissa 
ting såsom allmänna är ett accepterat språkbruk. 

Detta betyder dock att man bara flyttar över problemet någon annan-
stans, till det allmänna, gemensamma språkbruket. För att komma till rätta 
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med problemet med högre universalier skapade Husserl teorin om eidetiska 
variationer. Varje äkta universal uppfattades som en invariant som uppstår 
när vi i vår fantasi låter ett specialfall av ett visst eidos (den individuella 
tonen a1) undergå en variation och bevarar det som är gemensamt för alla 
på detta sätt bearbetade variantfall i minnet. Vi modifierar tonen a1 i varian-
ter av klangfärg och intensitet, ur dessa variationer utvinner vi något 
gemensamt som har färg och intensitet överhuvudtaget, och därigenom når 
vi fram till ett direkt åskådat eidos av tonen a1. Eller också uppfattar vi a1 
som en viss variationsmöjlighet av en höjdvariant och då når vi fram till en 
ton i allmänhet. Höjd och klangfärg hör till en ton. Det är så Husserl vill 
säkerställa en erfarenhetsbas för universalierna som erfarenhetsgivna. Vi ser 
samtidigt att erfarenheten på det eidetiska området inte är ett passivt åskå-
dande, utan att den implicerar en variationsteknik, att det är en erfarenhet 
om möjligheten att variera, om en variation som är kontinuerlig men som 
rör sig inom vissa gränser. 

Husserl stannade inte vid ett allmänt konstaterande. Han betonade att 
när det gäller den eidetiska erfarenheten är det viktigt att de enskilda given-
heterna täcker över varandra, att man får fram något gemensamt, det som 
skapar ett eidos. 

Han menar – när det exempelvis gäller färgens eidos – att det existerar en 
gemensam bas för alla färgkvaliteter, för alla enskilda färger. Det är en 
mycket problematisk idé. Husserls teori är behäftad med oklarheter och vi 
tvingas att kritiskt urskilja det som vi kan acceptera och det vi måste avvisa. 
Överhuvudtaget är det så att Husserl med sin princip för alla principer och 
dess användningsområden inte skapade några färdiga lösningar utan nya 
problem. Principen ställer frågan om vår erfarenhet. En erfarenhet finns 
inte från början, den är inte definierad en gång för alla, vi vet inte i förväg 
vad en erfarenhet är. (Så som hos de engelska empiristerna där det handlade 
om en sinneserfarenhet.) Erfarenheten öppnar för nya problem. Det är det 
nya med Husserls empirism. 

Vad betyder Husserls empirism egentligen? Den betyder att filosofin, 
som en teori överordnad alla erfarenhetsdiscipliner, inte är en konstruktion, 
en tankebyggnad som skall lösa abstrakta problem, utan att den också och 
framför allt är ett iakttagande av givenheter. Att filosofera betyder att se. 
Filosofin har sitt kunskapsområde, den kan förvärva kunskap, inte bara ex 
post, genom att låna den av andra, utan genom att efterlysa kunskapens 
grunder, dess grundbegrepp, genom att reflekterande bena upp strukturer 
med vilka faktavetenskapen länge har arbetat. Enligt Husserls fenomenologi 
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skall filosofin tala för sig själv, den har sitt eget kunskapsområde i vilket den 
är sin egen herre. 

Det vi har sagt här om skillnaden mellan sinnessfären och den kate-
goriala sfären, och i den kategoriala sfären teorin om kunskapen om univer-
salier, är bara ett fall för tillämpningen av alla principers princip, inte feno-
menologin som helhet. Man har ofta velat reducera fenomenologin på detta 
sätt, man har velat identifiera den som ett fält för kunskap om universalier. 
(Münchenskolan, Max Scheler: fenomenologin är erfarenhet av det uni-
versella). Och detta därför att Husserl på detta område upptäckte en ny 
kontinent. Ny såtillvida att man i hela den moderna filosofin betraktade 
undersökningen av universalier som något avklarat, något som hörde sko-
lastiken till. Enligt Husserl är kunskapen om universalier ett autonomt 
erfarenhetsområde, något som blev en inspirerande nyhet för den moderna 
tidens filosofer. I synnerhet för Scheler. ”Scheler är en Adam i den eidetiska 
åskådningens nya paradis”, säger Ortega y Gasset. 

Men innan vi kan ta en promenad under träden i detta paradis blir vi 
tvungna att klara upp en del problem som döljer sig i den eidetiska åskåd-
ningen, i alla fall så som den uppfattades av Husserls första lärjungar, 
Reinach och Scheler. Det är här vi ständigt möter en kritik som kan vara 
utomordentligt pricksäker men som inte träffar Husserls verkliga tanke. 

Om vi vill förstå den eidetiska åskådningen måste vi utgå från alla prin-
cipers princip och dess relation till den ursprungliga erfarenheten, förutan 
vilken språket och vår orientering i världen inte kan existera, relationen 
mellan mening och uppfyllelse. Först därefter kan vi lokalisera den eidetiska 
åskådningen som ett avgränsat erfarenhetsområde. Vi får inte uppfatta 
begreppet åskådning på ett intuitivt sätt, som en omedelbar åskådning. Den 
eidetiska åskådningen är en metodisk procedur som vill redovisa och legiti-
mera varje steg i sitt tillvägagångssätt. Den är en annan sida av principen. 

Allt som filosofin sysslar med måste redovisas sakligt. Erfarenheten av 
saker är lagbunden, strukturerad. Varje artikulation av vår erfarenhet kan 
och måste beläggas på ett verifierbart sätt. Vem som helst skall kunna 
granska en filosofs antaganden på samma sätt som i naturvetenskapen. 
Varje kunskap skall vara möjlig att kontrollera och revidera. Filosofin är 
inte en domän för djupsinnighet utan för klarhet, en domän som skall stå 
helt öppen för insyn. Inte en domän för genialitet, utan en sträng vetenskap. 

Exakt vetenskap innebär en strikt tillämpning av alla principers princip, 
nämligen att källan till all kunskap är erfarenheten, en erfarenhet uppfångad 
i det den ger och endast så vitt den ger det, det vill säga utan något över-
skridande av den originära givenheten. Uppfattad på detta sätt blir fenome-
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nologin en filosofi som inte behöver vara beroende av andra vetenskapers 
kunskapsinnehåll, den skall ha sitt eget kunskapsområde och sina egna 
metoder som grundas just på alla principers princip. 

Filosofin som arbetar på detta sätt kommer inte att ställa upp bestämda 
dogmatiska teser, den kommer att problematisera. Den kommer att bli 
kritisk som en kritisk vetenskap. Varje steg skall kunna kontrolleras och 
skall utmana till kontroll. Begreppet eidetisk åskådning är i sig självt 
namnet på ett problem. 

Det är viktigt att visa hur missförstådd Husserls fenomenologiska inten-
tion blev av hans direkta efterföljare, framför allt av Scheler, den förste som 
tog upp den här problematiken. Missförståndet uppstod till synes i Schelers 
felaktiga tolkning av fenomenologins förhållande till logiken. Den funda-
mentala skillnaden mellan den blotta meningen och uppfyllelsen, den 
eidetiska åskådningen, tolkades som en skillnad mellan fenomenologin 
(d.v.s. intuitionen av sakerna själva) och logiken, som ju är läran om rent 
abstrakta strukturer av blotta meningar och som måste grundas i något 
slags åskådning och hämta sitt berättigande ur denna. Om åskådningen är 
det som logiken stöder sig på, då är logiken i förhållande till sakerna själva 
något härlett, sekundärt, beroende, och därför utifrån ett filosofiskt 
perspektiv överflödigt. På denna åtskillnad byggde Scheler sin egen teori om 
sanning och villfarelse. Utifrån ett filosofiskt perspektiv är det viktigast att 
på rätt sätt utvinna erfarenhet om det allmänna, om äkta universalier. Äkta 
universalier finns inte bara i färgsfären, i en irrelevant sfär, utan även på 
mycket konkreta områden, livets, värdenas och moralens område. På alla de 
områden där Scheler vill presentera djupa och förpliktande sanningar före-
ligger också de djupaste klyftor mellan åskådningarna. Scheler ville 
exempelvis skapa en allmän värdeteori på fenomenologins grund och ur 
den härleda en allmängiltig etik. En etik som endast genom åskådning 
skulle vara allmänt övertygande och förpliktande. Värdeskalan från det 
lägsta till det högsta stöder sig på samma eidetiska åskådning som mate-
matiken. Hur kommer det sig då att de personliga uppfattningarna diver-
gerar så starkt just på detta område? 

Enligt Scheler beror det på att de olika eidetiska åskådningarna kolliderar 
om man inte tar dem i en bestämd ordning. För att kunna förverkliga en 
eidetisk åskådning måste vi ha fullbordat något. Men att fullborda, att 
riktigt fullfölja något, förutsätter en position som grundar sig på att vi har 
fullföljt något dessförinnan, det går inte att vända på ordningsföljden. Och 
här, i den eidetiska sfären, kan man begå misstag som beror på väsentliga 
relationer. Detta ledde Scheler till slutsatsen att sfären för de grund-



 
 

 INLEDNING TILL FENOMENOLOGISK FILOSOFI 
 

 33 

läggande, för människan viktiga åskådningarna är oberoende av logiska 
omdömen, att den inte är logiskt kontrollerbar. Att de logiska formerna 
kommer i efterhand, att de släpar efter det som människan konkret kan 
skåda. Att vi måste tränas i åskådningsteknik och granska eidetiska rela-
tioner i rätt ordning, i den ordning de är uppbyggda. Att vi inte behöver bry 
oss om logisk kontroll. 

Men i Logiska undersökningar har Husserl visat att begreppet fundering i 
den eidetiska sfären är ett logiskt begrepp. Att åskådningarna, strukturerna 
bygger på varandra är en vedertagen lagbundenhet känd från den formella 
ontologin, ett av logikens kapitel. Den här divergensen mellan fenomeno-
login och logiken gjorde att man uppfattade fenomenologin som något 
irrationellt och irrationalistiskt. Liknande kritik var vanlig. Lukács skriver 
exempelvis i sin bok om förnuftets sammanbrott, att eidetisk åskådning är 
irrationell, grundad på intuition och på ett irrationalistiskt tänkande. En 
liknande kritik har uttalats av tänkare med en helt annorlunda orientering 
som till exempel Ortega y Gasset. 

Kritiken beror på att man har missförstått Husserl. Fenomenologins 
utvidgning av erfarenhetsbegreppet till det kategoriala, allmänna området 
måste förstås så, att det inte handlar om irrationell åskådning utan om en 
lagbunden, diskursiv strukturering av tankeverksamheten som från den 
blotta meningen övergår till en bindande uppfyllelse. Därmed öppnar feno-
menologin på nytt vissa problem som Kants filosofi arbetade med: åskåd-
ningssyntesen, diskursen och deras hänvisning till erfarenheten. För 
Husserl är därför Kants filosofi högst levande. Kants och Husserls förståelse 
av åskådningen, erfarenheten och det aprioriska är problem som vi fort-
farande lever med i dag.  
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II. 

Låt oss återvända till alla principers princip. Den formulerades av Husserl i 
Idéer till en ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi så här:  

Varje originärt givande åskådning utgör en rättskälla för kunskap. Allt 
som i ”intuititionen” erbjuder sig originärt (så att säga i sin påtagliga 
verklighet) måste tas emot sådant det är givet och endast inom de 
gränser med vilka det då är givet.2   

Originär åskådning är den yttersta källan till kunskap. Givenheten måste 
finnas i original. Det som ges måste vara verkligt närvarande, inte represen-
terat. Sådan åskådning står över alla argument, över alla indirekta bevis. 
Källan för all verifikation måste i slutändan alltid vara en sådan åskådning. 

Som satsen är formulerad är den inte precis ett mönster av klarhet. För 
att förstå principen måste vi analysera dess enskilda termer. I dagens före-
drag skall vi visa att Husserl har lämnat oss den här principen som ett 
problem, ett av fenomenologins centrala problem. 

Först då åskådningen, en originärt givande åskådning. Tidigare har vi 
sagt att denna uppfattning av åskådningen som en omedelbar givenhet som 
inte förutsätter något före eller efter låter som en empirism. 

En liknande princip finner vi hos Hume när det gäller analysen av sam-
mansatta idéer: föreställningar skapade genom syntetiska bindningar – 
sådana som i slutänden går tillbaka på associationslagar – blir ifrågasatta 
vad gäller sin objektiva bärkraft, giltighet. Hume säger att om vi vill fast-
ställa en idés giltighet, måste varje sammansatt idé – icke-originärt med-
vetande härlett från en sinnesförnimmelse – återföras på den ursprungliga 
varseblivning den härletts ifrån. Denna princip fungerar som en rakkniv, 
den för över allting till sensations (atomistiska data). Allt syntetiskt i vår 
erfarenhet är ett subjektivt tillägg till det empiriska och dess objektiva 
giltighet förblir ett problem, den är inte objektivt garanterad. 
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Alla principers princip kan inte tolkas som Humes rakkniv. Det har vi 
visat vid analysen av Husserls försök att utvidga åskådningsbegreppet till 
universalernas område. Husserl försöker även här nå fram till det originära, 
det ursprungligt givna. I sin konception av principen rör han sig egentligen 
inte i sinnessfären. Det går inte att påstå att han försöker utvidga intuitions-
principen, den ursprungliga åskådningens princip, från sinnesområdet till 
ett annat, ty Husserl befinner sig redan vid utgångpunkten någon annan-
stans än i sinnessfären. 

Principen är egentligen inte beroende av varseblivningen. Husserls 
princip ligger redan från början i logikens och betydelsernas område, den 
finns i det meningsfulla språkets sfär. Det är där den har sina rötter. För om 
vi skall kunna tala, om språket skall kunna fungera som kommunikations-
medel, behövs det vissa grundläggande strukturer. Att formulera dessa är 
att formulera trivialiteter, men det är trivialiteter som vi ofta missar fastän 
de döljer betydelsefulla saker. Vi förbiser dem därför att de förefaller 
alldeles för självklara, genomskinliga och banala, och så förblir det dolda 
dolt. Börjar vi en gång reflektera över dessa banaliteter hamnar vi på om-
råden som är långtifrån triviala. 

Om talet, meddelandet skall ha någon mening, krävs det att innehållen i 
våra olika tankeerfarenheter är desamma. Inte bara att de är analoga eller att 
de liknar varandra, utan desamma. Desamma – i olika meningsakter. Vidare: 
vi måste tänka och mena detsamma, vare sig föremålet för vår mening är 
givet eller ej, närvarande eller åskådliggjort. Alltså måste vi mena samma sak 
vid olika former av givenhet. Detsamma vid olika former av givenhet. 

Till dessa självklarheter som språkteorin måste utgå ifrån hör också 
följande tre punkter: 

 
1) Meningsakter som kan upprepas och i vilka man menar samma sak. 
2) Betydelsen – en enhet som inte mångfaldigas genom att den före-

kommer i olika meningsakter. 
3) Föremålet som meningen handlar om och som kan men inte behöver 

vara givet. Originär givenhet är inte bara en mening, utan det menade före-
målet självt, närvarande i erfarenheten. Erfarenheten som ger föremålet in-
fogas i den här grundläggande strukturen, som är en logisk struktur, struk-
turen hos logos, det meningsfulla språkets struktur. 

Till exempel: ”Det är vackert väder i dag.” – Vem som helst förstår denna 
utsaga. Men det innebär inte att den är uppfylld i det den innehåller, med-
delar. Att det inte behöver vara så kan vi konstatera om vi tittar ut genom 



 
 

 INLEDNING TILL FENOMENOLOGISK FILOSOFI 
 

 37 

fönstret. Den andra akten förhåller sig på ett bestämt sätt till den före-
gående: antingen stämmer de eller så stämmer de inte överens. En utsaga är 
en meningsakt. En mening kan stämma överens med det menade eller ej. 

Detta är en struktur som i vår gängse erfarenhet av språket inte är tema-
tisk och som vi inte uppmärksammar. Genom språket, genom denna 
struktur, går vi direkt på föremålet, det är det enda som intresserar oss. Men 
strukturen är komplicerad: en tom mening, eller en mening som uppfylls – 
här spelar vår subjektiva aktivitet en roll genom att vi förhåller oss till 
meningen och till föremålet, till den föremålsliga världen, till menings-
uppfyllelsen. Vårt tal innebär exempelvis att vi rör oss med språkhän-
visningar, inte med det rena språket utan med det som språket hänvisar till. 
Språkbetydelsernas område omfattar allt som förmår uppfylla eller svika 
språkliga krav. Allt detta står i ömsesidiga relationer. 

Det betyder att när Husserl talar om den originära givenheten menar 
han en givenhet som på ett originärt sätt uppfyller en viss intention, en 
mening. Husserl befinner sig redan från början i området för logos och inte i 
Humes område för sinnesdata.  Från detta område fortsätter Husserl vidare 
och han ser att vår erfarenhet egentligen har karaktären av en på något vis 
menande aktivitet. Alla erfarenhetsakter är inte logiska akter, akter i språk-
lig mening som har en relaterad uppfyllelse eller besvikelse. Våra levda 
erfarenheter är inte atomistiska, de hänvisar ständigt till andra erfarenheter 
och kopplar dessa till varandra. Det existerar ingen atomistisk erfarenhet. 

Ta varseblivningen som ett exempel. Vi talar nu inte om språket, utan 
om en mera elementär region som språket på ett sätt anknyter till, som det 
förutsätter, nämligen när det förutsätter uppfyllelse eller missräkning. Det 
är något som sker redan på denna mera elementära nivå. Se till exempel på 
en matta. Anteciperingen av dess mönster under ett skåp visar att den 
analoga strukturen ständigt finns närvarande i vårt medvetande. Vårt liv av 
sinnesintryck är uppbyggt på ett speciellt syntetiskt sätt. Dess enskilda 
moment hänvisar till helheter som visar sig för oss i sinnesintrycken. Varse-
blivningslivet har således en struktur av uppfyllelser och missräkningar. 
Varje antecipering kan antingen uppfyllas eller förbli ouppfylld. 

Genom språkets struktur har vi avslöjat en viss allmän erfarenhets-
struktur, en syntetisk struktur av ett speciellt slag, där vi finner en antites av 
intention och uppfyllelse, av en syntetisk koppling. 

En syntetisk struktur av en speciell typ – då handlar det inte längre om 
något banalt. Här har vi något som står i eklatant motsättning till den 
empiriska sensualismen, vars strävan är att i våra upplevelser nå till yttersta 
data, till det som på ett enkelt sätt ges som en omedelbar närvaro, i vilket 
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inget mera kan tilläggas. Här har vi basatomer, byggstenar för nästa syntes. 
Husserl påstår: ett sinnesintryck som sådant är det som ger själva den 
fysiska saken i dess närvaro. Som sådant är sinnesintrycket en källa som 
legitimerar kunskap. Vi får ta det givna så som det ges och inte överskrida 
det. En sinnesåskådning ger exempelvis inga impressions som de brittiska 
empiristerna tror, den ger saker. Det är givenheten i original. 

Vi har sagt att motsatsen intention-uppfyllelse – den grundläggande 
strukturen av meningar och de hänvisningar som uppfyller eller sviker en 
mening – är en bred erfarenhetsstruktur som inte är begränsad till sinnes-
området. Den här strukturen finns också på det kategoriala området, 
området för omdömen, logiska slutledningar och logiska strukturer över-
huvudtaget. Här föreligger dock en stor risk för förvirring. Husserl försöker 
att hålla fast vid termen ”åskådning” även på dessa områden, fastän han 
menar ”uppfyllelse”. 

Termen ”åskådning” är belastad med det empiristiska anspråket på 
omedelbar atomistisk givenhet. En uppfyllelse på det kategoriala området är 
dock inte av den här karaktären. Den är bunden till kategoriala akter, 
uttryckligt genomförda synteser genom vilka en uppfyllelse kommer till 
stånd. Men sådana syntetiska aktiviteter utspelar sig i omdömen, i den 
eidetiska åskådning i vilken vi genom ett variationsförfarande blir medvetna 
om innebörden av ett visst begrepp så att vi kan göra det närvarande och 
identifiera det efter dess icke-empiriska grunddrag. Det handlar inte om 
några omedelbara, utan om sammanfogande, syntetiska aktiviteter som 
skapar en grund för uppfyllelsen. Aktiviteter som redan från början griper 
över flera led och som under vissa omständigheter leder till att avsikten med 
övergripandet kan nå sitt mål. Men det är ingen ton a1 som vi har framför 
oss att ta emot bara vi öppnar våra sinnen. 

Betyder det att Husserls princip, på grund av dess betoning av åskåd-
ningen, verkligen är en analogi till empirismen? Att Husserl skulle ha 
påstått att vi på området för idéer, för tankefigurer, fungerar på samma 
omedelbart intuitiva sätt som empiristerna postulerar för varseblivnings-
regionen? Om inte, varför betonar han termerna ”åskådning” och ”originär 
givenhet”? Varför använder han ett språk härlett från empirismen? 

Även på sinnesområdet talar Husserl mot empirismen. Atomistiska data 
är för honom enbart en konstruktion. Fastän Husserls egen varsebliv-
ningsteori bara är en teori, är dess grundkoncept anti-empiristiskt. I varje 
sinnesintryck är det som är omedelbart givet samtidigt redan överskridet. I 
all vår erfarenhet är det så att vi från början är inriktade på en sak som före-
faller vara omedelbart given, och det verkar som om vi bara behövde öppna 
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oss för att ta emot föremålet. Men just därför att det inte förhåller sig på det 
sättet, därför att Husserl inte är sensualist, behöver vi hans princip, erfaren-
heten måste uttolkas. Vi måste erövra terrängen där erfarenheten kan visa 
sig för oss och visa oss vad den är, så att vi kan kontrollera, fånga upp, 
analysera den och strukturellt fixera dess komponenter av givenhet eller 
ickegivenhet, överskridande etc. Det är det här det handlar om. 

Uppfångandet av erfarenheten är ett av de viktiga områden där vi kan se 
principens betydelse när erfarenheten skall analyseras. Analysen av erfaren-
heten sker i vår reflexion. Men enligt Husserl är reflexionen inte samma akt 
som Lockes ”reflection”, det vill säga en akt av inre ”sensation”. Reflexionen 
är inte ett uppfångande av ett aktuellt moment just när det är aktuellt, den 
har sina nödvändiga strukturer. Skulle man fatta reflexionen som enbart 
uppfångandet av en aktualitet i dess aktualitet, den levande närvaron, skulle 
man hamna i tvivelaktiga konsekvenser. 

Se bara på vissa moderna psykologer som undersöker möjligheten av att 
fånga upp sitt inre liv. Husserl citerar en psykolog: Det är knappast möjligt 
att utforma en hypotes om hur man fångar upp det omedelbara upp-
levandet. Omedelbart upplevande är varken något vetande eller föremål för 
vetande. Det är svårt att föreställa sig hur man skulle kunna nedteckna upp-
levandet av ett upplevande. Icke desto mindre är själviakttagelsen ett 
faktum. Man kan ha olika åsikter om ett sådant upplevande av sig själv, om 
ett medvetet självuppfångande av ett eget självupplevande. Det handlar 
också om resultat av självobservation, något som återigen är ett betraktande 
åskådande, vetskapen om upplevelser som vi har haft. Hur skall vi fastställa 
tillstånd om vilka man inte kan ha någon vetskap, vilka endast är med-
vetandetillstånd som vi alla upplever utan att vara medvetna om? Och om vi 
skulle ha vetskapen, hur och från vilken källa vet vi att det upplevda är 
sådant som vi tänker det? Ur vems huvud kan fenomenologin kläckas? När 
det gäller vetskapen om upplevandet går det inte att fastställa om upp-
levandet verkligen är sådant som vårt vetande om det. Det behövs nya 
experimentella metoder, men Husserl hoppas på att experimentalpsykolo-
gin i fortsättningen blir försiktigare i sina slutsatser, då den saknar Husserls 
egen akribi. 

Husserls svar på problemet är att man först och främst måste visa att 
fenomenologin av viktiga skäl är tvungen – därför att vetenskapen kräver 
det – att uttala sig inte bara om sådant som upplevs omedelbart i en 
reflexion, utan också om sådant som i reflexionen inte är omedelbart 
närvarande, därför att det som är närvarande på ett väsentligt sätt hör ihop 
med mycket av det som inte är närvarande. 
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När man reflekterar över en upplevelse är det omöjligt att omedelbart 
isolera det närvarande ögonblicket från det som man ärvt från det förflutna. 
När vi talar om den aktuella närvaron lägger vi själva dit vissa icke-aktuella 
komponenter. 

Kanhända anstår det inte en fenomenolog att klarlägga faktiska upp-
levelser, att syssla med reala situationer och givenheten av de upplevelser 
som han vill analysera för att försäkra sig om deras givenhet. Han får inte 
intressera sig för upplevelser hos faktiska personer, såvida han inte arbetar 
med respektive individs fenomenologi. Men även om han tar avstånd från 
det, inte visar något intresse för det, kan han ändå analysera akter av tvivel, 
minnen som sådana, och i en reflexion hitta deras grundstruktur, alltså inte 
bara det aktuellt närvarande, utan också denna närvaros väsentliga samman-
hang med det övriga själslivet i vilket en akt alltid har sina rötter. 

En sådan begränsning till den rena verkligheten, till den absoluta 
realiteten av en upplevelse som inte är medveten om sig själv, är inte något 
vetande, utan ett visst livsögonblicks fokusering på sig självt. En sådan 
konception, som skulle göra livet blint gentemot sig självt, hör hemma 
under begreppet äkta skepticism eftersom den förutsätter det den bestrider. 
När vi vill tala om vårt medvetande, om det egna livet, måste vi känna till 
dess grundläggande strukturer, begagna oss av vissa begrepp. Även tvivlet 
utnyttjar vissa ur reflexionen tagna strukturer som det ser som vetandets 
yttersta källa. 

Husserls grundsats lyder: Till sakerna själva! Tillbaka till erfarenheten! 
Detta motto har Husserl preciserat i alla principers princip. Den ligger i 
sfären för logos, men inte i området för enbart logiska begrepp utan i 
området för logos dynamik där sakerna visar sig, där sakerna blir till feno-
men i olika hög grad. Det är fenomenologins område. 

Vad är då filosofins uppgift? Vilka är sakerna själva som vi skall gå tillbaka 
till? Det är just sakerna i det här speciella området där man genom reflexion 
kan utröna erfarenhetsstrukturen i hur saker visar sig. Och hur sakerna visar 
sig går att undersöka – inte i den tillfälliga fakticiteten av deras förhandenhet 
– utan i de grundläggande strukturer som i förväg har gjort det möjligt för 
tingen, föremålen av ett visst slag, att visa sig och som gör det möjligt att i 
syntetiska akter ge universella strukturer, sanningar – som möjliggör att 
världen visar sig i sin lagbundna uppbyggnad. Husserl är övertygad om att allt 
detta kan utforskas i förväg. Det är det som är filosofins uppgift. 

Om det nu förhåller sig så, då är det inte bara data som hör till filosofins 
område, utan också djupare strukturer som gör det möjligt att ordna och 
bearbeta dessa data och göra dem meningsfulla. Om också dessa syntetiska, 



 
 

 INLEDNING TILL FENOMENOLOGISK FILOSOFI 
 

 41 

förmedlande uppgifter hör till filosofins område, var slutar då principen? 
Varför lägger man så stor vikt vid åskådningen, vid den originära given-
heten? Finns här möjligen inte en rest av empirism? Är det inte en kvar-
varande påverkan från det naturvetenskapliga idealet att bygga kon-
struktioner ur enkla konstaterade element som otvivelaktigt är närvarande? 
Men fenomenologins särart består just i att den vill vara en ny filosofi, inte 
genom att konstruera och bara analysera problem, utan genom att åskåda. 
Det är i åskådningen den har sin faktiska oumbärliga sida, det är den som 
gör den till en faktalära och inte enbart till en reflexion över andra veten-
skapers eller det vanliga livets kunskaper. Enligt Husserl vill filosofin ur 
åskådningsområdet utvinna sådant som inte går att utvinna på annat sätt. 
Det är anledningen till att man mottog den eidetiska intuitionen med en 
sådan entusiasm. 

Men när vi nu ser att den förmodade revolutionen inte var så revolu-
tionär, att den bara förnyar, fördjupar och preciserar något man alltid har 
vetat, nämligen att den egentliga domänen för vårt tänkande, vårt med-
vetande, finns i de syntetiska akterna och inte i den blotta givenheten – vad 
blir då kvar av den här revolutionen? 

Här har Husserl lämnat kvar ett svårt problem till sina lärjungar som kan 
förstås på flera olika sätt. Den radikala tolkningen, som vill gå till den yttersta 
gränsen, menar förvisso att Husserls fenomenologi inte är någon empirism, 
dess tyngdpunkt ligger på logos, som omfattar allt, för vilket inget är 
främmande. Därför måste den färdas, och det gör den också, ända till slutet, 
till den konception enligt vilken filosofins ämne är anden som känner sig själv 
som det universum som omfattar allt som är. Filosofins ämne – det som är 
den originära åskådningens källa och det som slutligen originärt åskådar 
denna åskådning och gör den möjlig – det är anden som fattar sig själv. 

Detta är ett spekulativt uppslag som liknar Hegels. Alla principers prin-
cip innebär i verkligheten ett absolut subjekt som fattar sig självt och som 
inför sin inre blick utvecklar hela sin erfarenhet. Detta förutsätter att det 
inte är intuitionen – uppfattad som en undersökning av enskilda givenheter 
– utan observationen av de grundläggande förmedlingselement som bildar 
väsentliga led i vår erfarenhet, som blir till föremål för vår erfarenhet. Även 
den spekulativa principen måste vara given intuitivt, måste vara en upp-
fyllelse av den andliga intention som antyds av systemet. För faktum är att 
vi i vår naiva omedelbara erfarenhet överskrider och glömmer det som gör 
erfarenheten möjlig. I en sådan erfarenhet glömmer man filosofins mål. Här 
handlar det om bord, atomer, geometriska relationer. Sakerna gäller som 
färdiga saker, vi reflekterar inte över deras givenhetssätt eller hur vi kunde 
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närma oss dem. De finns helt enkelt, vi begrundar endast deras reala eller 
ideala inre relationer. 

Filosofin är inget annat än ett uppryckande av vårt sinne, av vårt andliga 
liv, av vår ande, ur denna glömska. 

Det andliga livet är så beskaffat att det ursprungligen undflyr sig självt. 
Att filosofera betyder att förhindra detta undflyende, förglömmande. Med 
andra ord kan det uttryckas så att anden i erfarenheten är främmande för 
sig själv. Filosofins uppgift är att upphäva detta förfrämligande. 

Allt detta är spekulativa konceptioner. Husserl förutsätter sådana kon-
ceptioner hela tiden, men han förtiger och upphäver genomgående denna 
spekulativa grund och försöker bryta sönder den i enstaka, nästan empiriska 
undersökningar. Han gör det därför att han syftar till ett metodiskt 
angreppssätt och önskar förvandla filosofin till en sträng vetenskap, en 
vetenskap i varje enskild akt, där varje argumentationsled är omedelbart 
begripligt. När Husserl sedan ibland hamnar i en position där den speku-
lativa situationen blir akut, försöker han att undvika den dialektik hans 
filosofi kolliderar med. 

En spekulativ konception som inte vill framstå som sådan travesterar sig 
till en empirisk doktrin som enligt alla principers princip försöker att i varje 
enskilt fall föra vår erfarenhet till originär givenhet – och på så sätt imitera 
empirismen. 

Ett sådant fall är förhållandet mellan en universal och ett faktum. Varje 
ting är ett specialfall av en universal. Människan jag ser här är ett specialfall 
av universalen ”människa”, det vill säga en eidetisk singularitet, den lägsta 
art under vilken det inte finns någon ytterligare, lägre, utan bara dess för-
verkligande. Om jag betraktar detta ”här” som ett specialfall av en universal, 
kommer jag bara att inordna detta ”här” i en skala av universalier som 
sträcker sig från detta ”här” till det högsta släktet. Men detta ”här” är inte 
bara ett fall av en universal utan också ett faktum, och som sådant en syntes 
av en universal och detta faktum. Det är ett fall där en universal samtidigt 
också är något annat än en universal. Inom ramen för vår konception finns 
det en hel rad liknande situationer. 

Det finns också en annan tolkning, principiellt olik den föregående, men 
som i sin kärna utgår från samma problem i Husserls fenomenologi, och 
som försöker angripa följande två punkter: dels att det inte bara är verklig-
heten som är filosofins sak, utan givenheten inom ramen för dess möjlig-
heter, dels Husserls specifika reflexionsmetod och överföringen till originär 
givenhet, evidensen. 
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Den här andra teorin säger: de fenomen som filosofin sysslar med är 
ändliga historiska fenomen, därför att när något självklart, ändligt, förlorat sin 
självklarhet blir det ett historiskt faktum. Så förhåller det sig exempelvis med 
de självklara, förbisedda förutsättningarna för språket. Genom reflexion 
förlorar de sin självklara karaktär, de uppenbarar sig som något vi inte har 
lagt märke till tidigare. Trivialiteter förlorar sin självklara karaktär i samma 
ögonblick som en fenomenolog börjar reflektera över dem (och det dyker 
upp möjligheter som vi inte uppmärksammat tidigare). Alla metafysiska 
positioner bör kontrolleras, även de vetenskaper som betraktar sina begrepp 
som fakta, som uppfattar sig själva som fullbordade. 

Fenomenologins anspråk grundar sig på att den kan tematisera livets, 
vardagens dogmatiska uppfattningar. Det som gäller för vetenskaperna och 
för det förvetenskapliga livet gäller också för filosofin och för fenomeno-
login. Filosofi är inte någon exakt vetenskap. Filosofin uppställer inga eviga 
sanningar, alla dess påståenden kan revideras. Också premisserna är under-
kastade vetenskaplig kontroll. Också de fenomenaliseras och reduceras 
transcendentalt. Det behövs ett reflexivt och regressivt angreppssätt; dessa 
självklarheter visar sig i det fenomenologiska medvetandet och de upplöses 
genom kritisk reduktion. Att avslöja dolda premisser, att kritisera och 
eventuellt relativisera, begränsa eller likvidera dem är en oändlig process. 

Det är detta som är fenomenologins mening. Fenomenologin får inte 
vara en metafysik, utan en kritik av all metafysik, av alla stelnade system. 
Denna tolkning har något gemensamt med den första. Återigen handlar det 
om att utröna, rycka fram anden ur glömskan, från självklarheten, att upp-
märksamma hittills oreflekterade positioner. Den här tolkningen, till synes 
radikalt annorlunda än den första, skiljer sig bara därigenom att det 
spekulativa momentet här inte är något teleologiskt andligt system som 
sluter sig i sig självt. 
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III. 

Förra gången försökte vi tolka slagordet ”tillbaka till sakerna själva”. Vi kom 
fram till att de båda tolkningarna som vi gick igenom har något gemensamt. 
Både i Finks och Funkes metodologiska tolkningar innebär Husserls feno-
menologi ett avslöjande av den ursprungligen dolda, icke-uppenbara anden. 
Just i den här omständigheten, i det här gemensamma draget finns ett pro-
blem som Husserls fenomenologi har lämnat oss i arv. Problemet, formulerat 
i grova drag med metafysiska uttryck, innebär ungefär följande: hur kommer 
det sig att anden, som gör anspråk på att vara ett klart och fast stöd åt sig själv, 
att vara något transparent för sig själv – om det nu i varandet finns något 
transparent, begripligt, då borde det finnas i anden – hur kommer det sig då 
att anden från början existerar i en ursprungligen beslöjad form? 

Vad betyder ett framtvingande ur det fördolda för anden själv? För att 
utröna det måste vi tränga in i de konkreta fenomenologiska strukturerna 
och fram till betydelsen hos grundsatsen ”till sakerna själva”. I fenomeno-
login handlar det inte om spekulativa helhetsidéer, fenomenologin vill 
förvandla filosofin till ett systematiskt metodiskt arbete som efterliknar 
naturvetenskaperna, ja, som kan vara en förebild för vetenskapen över-
huvudtaget. Vi vet att grundsatsen betyder just detta: sakerna skall på något 
sätt i det varande visa sig för filosofen i sin ursprunglighet. 

Men vi har ännu inte hunnit så långt att vi kan överblicka den grund på 
vilken deras framträdande sker. För att göra grunden tydlig måste vi till-
gripa fenomenologiska analyser, och för att kunna placera dessa i deras tids-
sammanhang måste vi gå tillbaka i historien och studera hur historiska och 
analytiska frågor förutsätter och kompletterar varandra. 

Den grund på vilken sakerna visar sig är hos Husserl marken för filoso-
fisk reflexion. Där reflekteras en filosofs eget medvetna liv, avslöjas dess 
meningsfullhet, dess meningsfulla karaktär. Det är draget av intentionalitet 
som prima facie skiljer det medvetna livet från det vanliga. För att förstå vari-
från den här terminologin kommer måste vi göra en utflykt i historien. 
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Den första karakteristiken av intentionalitet finner vi hos Aristoteles i Peri 
psyches (Om själen), bok III, kap. 8, 431b. Hos Aristoteles finns inte begreppet 
medvetande, således handlar det inte om något medvetandes intentionalitet. 
Aristoteles definierar psyche i enlighet med sin metafysik. Psyche är det som 
gör ett väsen levande. Det betyder varken själ i vår metafysiska-moraliska 
mening (i den kristna traditionen) eller i betydelsen av en uppsättning av 
mentala fenomen, utan livet som sådant. Livet hos ett levande väsen. 
Aristoteles vill definiera livet med hjälp av sina filosofiska grundbegrepp, den 
första filosofins begrepp, utan vilka vi inte kan tänka och bestämma det 
varande som varande i dess grundläggande universalitet. För vårt ändamål är 
det inte nödvändigt att demonstrera bestämningen av psyche i Aristoteles 
filosofiska mening, det räcker med att vi gör oss en viss föreställning. 

Peri psyches är en storslagen skrift, oumbärlig för varje studium av filo-
sofisk biologi, av meningsfullt liv. På de ställen som gäller generella 
lösningar använder Aristoteles – för att inte avlägsna sig från problematiken 
– exempel som kan tjäna som teman för konkret meditation. Vad psyche är 
kan exemplifieras med två saker. Två tankeexperiment: om en yxa var 
levande, så skulle förmågan att hugga vara yxans själ. Om ett öga var ett helt 
levande väsen, skulle förmågan att se vara dess själ. För att vi skall kunna 
tala om något som själen i ett verktyg, exempelvis en yxa, måste det finnas 
ett skaft, skärpa och tyngd, det vill säga det måste finnas diverse instrument 
(organon) nödvändiga för dess funktion. Ögat har alla instrument som är 
nödvändiga för att vi ska kunna se. De här olika instrumenten är förutsätt-
ningen för att en själ skall kunna framträda, ha någon mening. Vi använder 
dessa exempel för att bättre kunna förstå fortsättningen. Yxan är soma 
organikon, den består av instrumentella delar, den är en fysisk, instru-
mentell sak, men den är inte soma fysikon. Den existerar inte självständigt i 
naturen, den är ett förverkligande av den mänskliga tanken som håller den i 
varat och i aktivitet. 

Ögat däremot är inte soma, det är endast dess del. Organismen – hela 
soma organikon – är en helhet, en realitet av beståndsdelar som har kapa-
citet att få en gemensam mening, så som ögats mening är att se. Det är detta 
som får en organism att anta en helhetsmening, samtidigt som det tillåter 
mig att placera den i naturen, i tingens helhet. 

Psyche är samtidigt en levande kropps väsen. På ett sätt dess bestämning. 
När vi sammanfattar det som Aristoteles har sagt om psyche konstaterar vi 
att psyche på ett speciellt sätt – pos – är allt som är, ta panta. Allt som är kan 
delas upp i: 
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1) det vi kan möta – ta aistheta. Att mötas, inte så som två bollar, utan så 
att vi så att säga presenterar oss för varandra. Aisthesis – ett möte i erfarenhet. 

2) det vi kan inse – ta noeta. Noesis, episteme – insikt, kunskap. 

Vi tvingas utreda detta pos, detta speciella sätt. Episteme och aisthesis, såvitt 
de föreställer möjliga eller faktiska insikter och möten, är uppdelade på 
enskilda fall. 

Idéer, som till exempel en hund eller ett bord, är något jag ser, åskådar – 
men ett bord i allmänhet är inte ett särfall utan något universellt som man 
inte kan möta men som man kan inse. Vad är en hund? Det finns bestämda 
drag som på ett typiskt sätt hör ihop, fyra ben, en viss kropp etc. Med detta 
blir jag bekant i ett enskilt fall. När jag inser en idé, en universal, inser jag 
summan av dessa drag. Resultatet av en människas olika insikter är ett 
säkert vetande, vetenskap, episteme. 

Resultatet av varje möte är ett bestämt intryck, en bestämd erfarenhet, 
aisthesis. 

Episteme och aisthesis är uppdelade på enskildheter. De är individuella 
varelsers episteme och aisthesis och de förutsätter att dessa varelser är 
verkliga och har förmågan att inse och att möta annat än dem själva. Om 
jag skall inse och möta måste jag ha förmåga därtill, jag måste ha sinnes-
organ och en själ som använder dem. Själen har en förmåga att vara det-
samma som saken man möter, det som man inser. Kärnan i de problem 
som fenomenologin brottas med är hårdheten i dessa formuleringar, en 
hårdhet som man måste låta klinga av. 

Vi har från början inga medel att uttrycka, fånga upp vårt eget 
upplevande, våra egna subjektiva strukturer med. Språket och terminologin 
är ursprungligen vända utåt, mot tingen. Här finns en vilja att fånga upp det 
grundfenomen att vi i ett möte å ena sidan har något som tangerar vårt liv, 
som hör till det, och å den andra yttre saker som ligger utanför oss. Den 
hårda formuleringen ”själen är dessa ting” vill antyda att det jag har i min 
erfarenhet eller i mitt vetande på ett visst sätt tillhör själslivet. 

Dessa själens förmågor måste antingen vara sakerna själva eller deras 
gestalter, former – eidos. De kan inte vara tingen själva. På något sätt är 
själen ett visst föremål, men inte så att föremålet skulle ha förflyttats in i 
själen. Hur då? 

Aristoteles säger: själen liknar en hand. En hand är verktygens verktyg; 
åskådningen är formernas form, ett möte är en form av det vi möter. Det 
här textstället hos Aristoteles är en av de mest grundläggande filosofiska 
texterna. Handen är ett verktygens verktyg. Ett verktyg blir ett verktyg 
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genom att det fyller sin funktion, men det kan det endast i en hand, med en 
hand, ett verktyg är ett verktyg endast i förhållande till handen. Under 
antiken var arbetet ett handens arbete, man hade inga automater. När handen 
arbetar håller den i ett verktyg, i viss mening blir den identisk med verktyget, 
men den förblir ändå vad den är. Verktyget är handens förlängning. 

Aristoteles analogier är ingen lösning, utan en anvisning till problemet. 
Handen ger verktygen deras betydelse, den gör dem till vad de är, och sam-
tidigt som verktygen förblir självständiga är de handens förlängning. 
Insikten är formernas form. Ett möte är en form av det vi möter. 

En värld som ingen erfar, ingen möter, är vad den är: en färgrik, kling-
ande, oändligt rik värld, det är samma färger och klanger, men dessa former 
är ändå inte helt och fullt det de är, en av deras väsentliga sidor kommer 
inte till sin rätt. Nämligen att de är former. Formerna blir former först när 
de erfars, när man möter dem, först i relation till den som har förmågan att 
erfara dem som former, att möta dem. Gestalter, skepnader, former får sin 
fulla betydelse – det mötbaras, erfarbaras betydelse – först när det finns en 
särskild form av något som äger förmågan att erfara, att möta, på samma sätt 
som det måste finnas en hand för att ett verktyg skall kunna bli till. 

När Aristoteles teoretiserar om själen och om det som gör oss levande, 
utgår han från vår naturliga mänskliga självinsikt, den som vi får i det 
vanliga livet, vår erfarenhet av oss själva. Han varken undervisar eller 
psykologiserar. Självinsikt bildar vi oss genom vår erfarenhet av omvärlden. 
Vi skapar oss en föreställning om oss själva utan någon som helst tema-
tisering, utan något teoretiskt syfte, utan direkt reflexion. En sådan föreställ-
ning är något väldigt märkligt. Utan den hade det inte funnits någon 
utgångspunkt för psykologin. Föreställningen om sig själv är ingen teori om 
självet men skapar en förutsättning för varje teori. Begrepp som att varsebli, 
att tänka, att frukta, att hoppas, är affekttermer som vi ständigt möter, som 
hör till skiktet av vår själverfarenhet. Det är från detta som Aristoteles utgår 
när han upptäcker vissa grundstrukturer, som han sedan handskas med så 
som han är van: han bearbetar dem med hjälp av den funktion som finns i 
språket, universalitetsfunktionen. 

Dragen av själverfarenhet finns i språket. Aristoteles vill typisera och 
precisera språkbruket. Han finner aisthesis och det som är så lätt att skapa i 
grekiskan: substantivum actionis – aistheton. Horasis – seende, horaton – 
det sedda, till noesis skapar han noeton.  Därmed visar han på den gängse 
strukturen i alla upplevelseförlopp: erfarenhet – det erfarna. Men Aristoteles 
skapar ingen term för själslivets objekt, erfarenheten som sådan, ty det som 
Aristoteles vill uttrycka gör han genom individuella strukturer och exempel. 
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Och då man saknar en allmän term för det som psyche förhåller sig till, 
saknas det också en allmän term för det som i livet hos psyche skapar 
relationskaraktären till ett föremål. Vi ser underordnade strukturer (aisthesis 
– aistheton etc), men det finns ingen term för objektet som sådant eller en 
term för livets relation till objektet. 

Den skolastiska filosofin kompletterade – på en högre reflexionsnivå – 
allt det här och skapade allmänna termer: obiectum, intentio. Det var en av 
de svårigheter som Aristoteles text försökte övervinna. Men försiktigt! När 
man utvecklar ett filosofiskt problem kommer några vinster att uppvägas av 
förluster. Aristoteles kunde se vissa sidor som vi inte längre ser därför att de 
verkar vara helt självklara. 

Genom att säga: själen är i viss bemärkelse det den förhåller sig till, den 
är det som är, försöker Aristoteles tematisera den allmänna situationen. Låt 
oss översätta Aristoteles text ungefär så här: till själen hör det som vi 
betecknar som noema. Själen är inte bara livet, själen är samtidigt också 
något tingligt, den har också en föremålslig pol. 

Men vi får inte glömma hans pos, ”på ett visst sätt”. Här finns ett pro-
blem vi måste knäcka. Aristoteles försökte göra det med sina paralleller, 
men de upplyser endast vår väg med ett svagt sken. 

Några påpekanden om skolastiken. Man reflekterade kring problemet, 
men som så ofta inom skolastiken på så sätt att man hittade på en lösning. 
Det gjorde man så att man analyserade problemet tills man fann förutsätt-
ningarna för dess lösning; dessa villkor betecknade man med bestämda 
termer och menade sedan att man hade lösningen. Skolastiken införde all-
männa begrepp. Skolastiken säger på samma sätt som Aristoteles att det här i 
viss mening föreligger en identifikation – psyche (Aristoteles säger inte ”jag”) 
är visserligen något annat än det den varseblir och fattar, men den identifierar 
sig på något vis med det. Men först skolastikens allmänna termer: 

 
1) obiectum – för det vi möter, som vi lär känna: 
2) intentio (begrepp, betydelse) – för sättet på vilket vi förhåller oss till 

objektet i vårt inre. 

Det är ingen realidentifikation med saken. Jag blir inte en sten när jag ser på 
en sten, inte heller blir jag ett begrepp när jag har förstått det. Vi måste inse 
att det existerar en intentional, ickereal identifikation och en intentional, 
ickereal övergång från den yttre realiteten till själen. Det är nödvändigt att 
skilja på esse intentionale och esse reale. Från Aristoteles har man övertagit 
idén om att esse intentionale är en form, således en tendens att ändå ge det 
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en viss realitet. Men esse intentionale äger en självständighet, det skiljer sig 
från esse reale. Här gör sig en tendens gällande att förvandla det till en re-
presentation, till en bild av det andra. Det är i detta läge vi återfinner pro-
blematiken hos Descartes på 1600-talet. 

Descartes analyserar cogitatio – cogitatum. Föremålet för reflexionen, det 
som vi uppfångar i vårt inre, är allehanda modi cogitationis. Bland dem 
finner vi sådana som har en tydligt representativ karaktär: Descartes kallar 
dem ideæ (han kallar alla cogitationes så men särskilt dessa). En mång-
hörning är exempelvis en idea; esse intentionale av en månghörning skiljer 
sig från esse obiectivum. Det blir svårare att se det hos en trehörning än hos 
en tusenhörning. Jag kan föreställa mig en tusenhörning, den har i mitt 
cogitatio någon form. Esse intentionale, det som jag föreställer mig, skiljer 
sig förvisso från den in re åskådade månghörningen, men det är omöjligt för 
mig att vid åskådning skilja det från en femhundrahörning. Idéernas esse 
intentionale är en viktig sak. Det är inte ett ingenting! (Detta är också grun-
den för Descartes bevis för Guds existens: vi har en idé om det oändliga – 
som ett intentio – som vi inte kan förklara, men idén finns.) 

Den cartesianska idéläran tenderar att förvandla idén till en represen-
tation, en bild i vårt inre. Det uppstår en tendens att uppfatta idén som en 
real komponent av vårt andliga varande, en tendens som förs till sin yttersta 
punkt i den brittiska empirismen. 

Descartes ställer den tidigare psyche–traditionen på en ny grund. Han 
upptäcker begreppet medvetande. Det är från honom vi har fått uppfatt-
ningen om det inre livet som en medveten samling av mentala erfarenheter. 

Hos Aristoteles är livet i hela sitt väsen något bortom medvetande och 
vetande. Det är inte bara de aktuella sinnesintrycken, utan också varse-
blivningsförmågan, möjligheten som inte alltid aktualiseras, som är den 
varseblivande varelsen. Aristoteles tänker alltid på livets objektivitet, för 
honom är livet där även där det inte är klart fokuserat på sig självt. 
Aristoteles känner inte till begreppet medvetande därför att han saknar ett 
kriterium för att skilja det medvetna från det omedvetna. För Descartes är 
detta kriterium medvetandets självvisshet. Aristoteles har begreppen 
vakenhet och akt. Han ser skillnaden mellan vakenhet och sömn. I det 
vakna tillståndet aktualiseras det som annars endast är en förmåga, till 
exempel aisthesis. Aristoteles betraktar livet från en ”objektiv” ståndpunkt, 
från det varandes ståndpunkt, inte från ståndpunkten hos livets upplevande, 
inseende eller tematisering. Livet och dess strukturer och former visar sig 
för honom från den här synpunkten. Själen är en formernas form. Därmed 
slår man en bro mellan upplevandet och tingen. Descartes river ner den här 
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bron: själen är ingen form. Den är visserligen substantia, res, substans, ting, 
men i betydelsen av varaktig närvaro, inte som en konkret form som skulle 
karakterisera en sak i dess vara, i dess inre struktur. Hos Descartes visar 
idéerna en tendens att bli till reella beståndsdelar av upplevelsen, vilken 
tematiseras som en rad av cogitationes. Dessa är närvarande för sig själva, 
det är endast genom dem som jag är förvissad om mig själv. 

Den brittiska empirismen är så fokuserad på idéernas reella vara att man 
tappar bort relationen till objektet; den relationen träder i bakgrunden. Man 
har en tendens att tränga tillbaka alla objektrelationer till förmån för de 
reella elementen i vårt upplevande. Den här utvecklingen mot brittisk empi-
rism är samtidigt grunden till det vi känner som modern psykologi. Här har 
psykologin lånat sin problematik från filosofin: att foga in det reellt upp-
fattade mentala livet i en naturvetenskaplig kontext. När man elaborerar 
vårt erfarenhetsfaktum på detta sätt, uppfattar man erfarenheten i betydel-
sen av ett relativt a priori (med oklara förutsättningar). Förutsättningarna 
blir inte tydliga för oss om vi inte klarar ut de erfarenheter som låg till 
grund för deras historiska tematisering.  

Den här psykologin blev inte speciellt framgångsrik. Det blev den själv 
helt på det klara med och gjorde därför ett försök att bli kvitt den meta-
fysiska traditionen. Under 1900-talet tog man till ett radikalt grepp: man 
slängde ut hela reflexionen om subjektiviteten och reducerade livets pro-
blem till dess objektiva relationer, man behandlade det utifrån beteendets 
aspekt. I denna aspekt kvarlever en viss förteoretisk förståelse av vad det är 
som gör livet till liv. Beteende är ingen rent objektiv term som skulle kunna 
appliceras på ett beskrivande och yttre sätt; den innehåller en förståelse av 
en viss funktionalitet, meningsfullhet – det som var Aristoteles utgångs-
punkt (se jämförelsen av psyche med handen). 

Under 1800-talet, när man ville göra psykologin vetenskaplig, möter vi 
Franz Brentano. Brentano hade ett inspirerande inflytande på den moderna 
psykologin. Tillsammans med John Stuart Mill övertog han Comtes positi-
vistiska tes att kunskapsområden blir vetenskapliga enligt en bestämd lag, i 
en viss ordning. Under 1800-talet gjorde man biologin till vetenskap och det 
fanns då en förutsättning för psykologin att gå samma väg. Och då psyko-
login skulle vara en filosofisk grunddisciplin, skulle även filosofin bli en 
exakt vetenskap. Sålunda måste psykologin ha sin egen uppsättning av feno-
men. De psykiska fenomenen definieras genom två egenskaper: 

 
1) till skillnad från de fysiska utmärker sig de psykiska fenomenen av att 

deras existens är säker (arvet från Descartes). Varseblivningen är säker, 
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medan det varseblivna inte är det. Det finns ingen garanti för att till exempel 
en färg existerar. 

2) varje cogitatio har sitt cogitatum och karakteriseras genom en specifik 
art av objektrelation: en mental eller intentional inexistens av objektet (arvet 
från den aristoteliska-skolastiska traditionen). 

Brentano lyckas inte anknyta till Aristoteles så som han önskar. Att förena 
Descartes, Aristoteles och skolastiken är svårt. Descartes utvecklar själens 
problematik på medvetandenivån, Aristoteles på nivån av varaformer. Den 
ene på den metafysiska basen, den andre på en osäker och problematisk bas. 

Från Aristoteles försöker Brentano överta så mycket som möjligt, bland 
annat den ledande idén att de enskilda livsformernas psyche förutsätter 
varandra och bygger på varandra. Det vegetativa livet, det animala livet och 
det intelligenta livet har Aristoteles ordnat hierarkiskt. Aristoteles vill visa 
dessa former konkret i deras självständighet och osjälvständighet, i deras 
diskrepans och samklang. Därifrån har Brentano övertagit idén att det 
existerar olika slags objektrelationer och att de bygger på varandra. Han 
skiljer på tre grundarter av objektrelationer: föreställningar, omdömen och 
värderingar (kärlek, hat). 

Ett omdöme är en tes, positiv eller negativ, ett erkännande att något 
existerar eller inte existerar. Ett omdöme förutsätter således något som till-
döms existens eller ickeexistens. Omdömet måste grunda sig på en föreställ-
ning. Värderingen (Gemütstätigkeit) bygger på båda. Här kan vi se att med 
begreppen omdöme och erkännande tränger sig en problematik som inte 
spelade någon roll hos Aristoteles in hos Brentano, problematiken kring 
omdömets legitimering, sanningens problematik. 

Om detta tema och hur en sådan problematik förvandlas till fenomeno-
logi kommer vi att tala nästa gång. 
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IV. 

Vi fortsätter att tolka fenomenologins slagord ”tillbaka till sakerna själva!” 
Vi skall titta närmare på vad termerna i den här satsen betyder. Vad menar 
man med ”sakerna själva”? Vad menas med ”tillbaka till”? 

Förra gången försökte vi vidga horisonten för vår undersökning när vi 
frågade: Hur kan tingen överhuvudtaget visa sig för vårt inre? Hur blir ett 
möte med saker, en närhet till dem möjligt? Var har dessa metaforer sitt 
ursprung, sitt hem? 

Tänk på Aristoteles uttalande som gällde en annan sak – nämligen filo-
sofins grundfråga, så som han uppfattar den: vad betyder to on, varat – det 
att människan inte missar det varande lika litet som hon missar en dörr, att 
var och en på något sätt vet vad som är.3 Att gå igenom en dörr är inget 
problem, det är ett praktiskt förhållningssätt. Att fånga upp vad det betyder 
att vara är däremot svårt. Det urfaktum att vi möter saker, att de framträder 
för oss, att vi i vårt inre liv möter saker och att de visar sig för oss såsom mer 
eller mindre nära oss, har människan uppmärksammat så snart hon började 
reflektera systematiskt. Förra gången nämnde vi Aristoteles besynnerliga 
uttalande: ”Själen är på något sätt allt”. På vilket sätt? På vilket sätt möter 
vårt inre, som en själens medvetna modalitet, sakerna? I vilken bemärkelse? 
Hur kommer det sig att det som själen möter hör till den, att det är dess 
egna innehåll? 

Vi har sett hur Aristoteles formulering passerar genom århundradena 
och hur den genererar olika försök att lösa gåtan, och då inte endast vad 
gäller frågan om hur själen och sinnet förhåller sig till objektet – det vill 
säga den psykologiska frågan – utan också problemet med att fånga upp 
objektet sanningsenligt, frågan om sanning och kunskap. Dessa frågor 
hänger samman. Vårt förhållningssätt till ett objekt är viktigt därför att det 
är genom det eller på dess grund som vi kan greppa objektet, som vi kan 
möta det i dess väsen, i dess vara.    
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Att fånga upp ett föremål som det är – det är den urgamla bestämningen 
av sanning. Det är inget problem som skulle gälla den specifika karaktären 
av vårt varande – ett antropologiskt problem – det rör inte bara oss utan 
grundförutsättningarna för möjligheten att existera i sanning, att sanning 
överhuvud kan finnas. Det vittnar om styrkan i Aristoteles formulering att 
han hela tiden har detta uppfångande av tingen, förhållandet mellan psyche 
och dess objekt, i åtanke. Hos stora delar av den moderna antropologin och 
psykologin har denna aspekt trängts undan. Man har mer och mer uppfattat 
psyche, det mentala, psykiska livet, som ett objekt bland andra reella objekt 
och man har inte brytt sig om att det är i den här speciella varandearten som 
vårt närmande till meningen med allt det som överhuvudtaget finns på något 
sätt (pos) utspelar sig. Det allmänna möte som gör det möjligt för sanningen 
och andra viktiga ting och värden att överhuvudtaget förverkligas. 

Vi behöver inte gå igenom hela historien som vi utvecklade förra gången, 
men jag skall i alla fall ta upp huvuddragen i den förra föreläsningen. Själen 
och tingen, mötet med tingen, närheten till dem. Brentano ville på 1800-
talet göra psykologin och därmed också filosofin vetenskaplig. Han åter-
vände då till idén om den intentionala inexistensen och drog därmed sam-
tidigt in ett stort område: själen, och i dess ram det mentala livet och dess 
förhållande till föremålsligheten, i det varande. 

Men mellan Aristoteles och Brentano finns Descartes med sin upptäckt 
av begreppet medvetande, upplevandets aktuella sida, som i reflexionen kan 
uppfattas som något omedelbart givet. Och så orienterar sig Brentanos be-
grepp om ”ett objekts intentionala inexistens” efter detta medvetande-
begrepp. Något sådant finner vi inte hos Aristoteles. Hos honom förhåller 
sig själen, vårt liv, ständigt till det varande, såväl genom aktuella, aktuellt 
medvetna akter som habituellt och potentiellt. Psyche – psykiska förlopp – 
är inte bara en aktuell inriktning på föremålet, utan också en möjlighet att 
på ett visst sätt bete sig föremålsligt. Vilka möjligheter föreligger i förnyel-
sen av begreppet om föremålets intentionala inexistens? 

Brentano sökte efter en definition av det psykiska fenomen som är ämnet 
för psykologin. Han slog fast två grundkarakteristika: 

 
1) Ett psykiskt fenomen garanterar sin existens genom sin aktualitet. Är 

det givet, måste jag säga att det existerar. Jag varseblir, alltså existerar 
varseblivning. 

2) Varseblivningen innehåller på ett speciellt sätt – nämligen det inten-
tionala – det varseblivna. Färgen är ett objekt för en varseblivningsakt. 
Varseblivningsakten är enligt Brentano sammansatt, den innehåller dels en 
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föreställning, det att jag ser en utbredd färgnyans, och dels ett omdöme, att 
det handlar om en väggfärg. Här finns således två intentionala relationer – 
dels en presentation, ett före-ställande, dels ett omdöme, att det föreställda 
existerar. 

Både föreställningen och omdömet är intentionala akter, de förhåller sig till 
ett föremål men på olika sätt. 

Föreställningen presenterar ett visst innehåll (färgen) för oss. Brentano 
uppfattar föreställningen på ett annat sätt än de brittiska empiristerna. I den 
brittiska empirismen är föreställningar detsamma som minnen, imagina-
tioner. För Brentano är en föreställning också en presentation av färgen 
framför mig såvitt jag abstraherar från att samtidigt sätta dess existens. 

Ett omdöme sätter eller bestrider ett påstående om att något existerar 
eller ej. Enligt Brentano är ett omdöme just detta och inte en syntes av sub-
jekt och predikat. Idén har han fått från traditionen, sannolikt från Bolzano, 
som var den förste att skilja på dessa två objektrelationer. 

Så snart ett psykiskt fenomen är givet existerar det också. Dess objekt 
garanteras däremot inte. Att färgen som jag föreställer mig också existerar i 
verkligheten är inte säkert. Ett fysiskt fenomen behöver därför inte existera. 
Brentanos andra karakteristikum är den intentionala existensen (den men-
tala inexistensen) av ett föremål. Psykiska fenomen förhåller sig alltid till 
något annat, något utanför sig, men de har på något sätt sitt objekt inom sig. 
På vilket sätt? Det är idel gåtor. 

Den intentionala inexistensen av ett föremål är från början ett problem. 
Hur inexisterar man? Hur existerar ett föremål i en akt? Hur är själen detta 
föremål? Ett psykiskt fenomen garanterar existensen hos sin egen akt men 
den garanterar inte existensen hos sitt objekt. Inexistensen måste därför 
vara något speciellt. Hur inexisterar ett objekt och hur är det givet? 

Brentano skiljer mellan tre typiska sätt på vilka ett psykiskt fenomen 
förhåller sig till objektet: 

 
1) föreställning – som visar vissa innehåll (i bemärkelsen av före-

ställandet som en mentalakt), 
2) omdöme – som bekräftar eller avvisar dessa innehåll, sätter deras 

existens eller icke-existens (enligt Brentano är varje omdöme ett existens-
omdöme), 

3) värdering – att älska eller att hata något. 
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Dessa är tre grundtyper av objektrelationer, grundtyper av psykiska feno-
men. De förhåller sig till varandra på ett speciellt sätt, som – enligt Brentano 
– är möjligt att fånga upp i vår inre erfarenhet och beskriva. Modellen 
kommer från Aristoteles. 

I Peri psyches visar Aristoteles hur de olika funktionerna hos psyche 
hänger ihop. Som till exempel hur varje levande varelse måste ha en för-
måga att hålla sig vid liv och alstra avkomma, individer av samma art. På 
denna funktion, som måste finnas hos alla levande varelser, bygger ytter-
ligare funktioner, som att ta in sinnesintryck och att röra sig, och på dessa 
sedan förmågan att förstå det allmänna. Det första är en förutsättning för 
det andra. 

Brentano transponerar denna vitala grund till det blotta medvetandets 
mentala nivå, det är hans omtolkning. Vad han behåller är: presentation, 
omdöme och värdering som bygger på varandra. Ett omdöme förutsätter 
presentation, välgrundad kärlek och hat förutsätter omdöme. Genom att 
kombinera och komplicera dessa grundfenomen söker han förklara livets 
meningsfulla spel. Men just det meningsfulla blir för Brentano ett problem. 
Hans psykologi är inte en psykologi med endast inre fakta, som hos de 
brittiska empiristerna. Men ändå finns det hos honom något liknande. De 
intentionala fenomenen – intentionala atomer – ordnas efter varandra på 
ett bestämt sätt, de komponeras på olika vis av elementära företeelser: före-
ställning, omdöme, värdering. 

Men objektets inexistens finns kvar som ett problem. Dess problematiska 
karaktär visar sig när vi frågar: Hur förhåller det sig med ett immanent 
objekt i olika akter? Är det samma objekt eller olika objekt för olika akter, 
för en föreställning eller ett omdöme? Frågan om objektrelationen kan be-
svaras på flera sätt. Brentano (och hans omedelbara efterföljare) föreslog två 
lösningar: 

 
1) Den intentionala relationen förblir väsentligen alltid densamma, näm-

ligen gripandet av en föremålslighet, men föremålsligheten blir alltid en annan. 
2) Den intentionala relationen blir olika i olika fall men föremålet det-

samma. 

Ad 1). Det intentionala objektet för ett omdöme är det faktum att 2 x 2 = 4. 
Man kan inte säga att föremålet för omdömet är 4 eller förhållandet mellan 
2 och 4, utan det faktum att… Det är ett objekt av ett annat slag än objektet 
för vår föreställning. En föreställning ger helt enkelt ett objekt. Faktum 
däremot är ett tillstånd som saker befinner sig i, hur de har det – som som-
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liga säger. Brentano följde endast den här vägen för en kort tid.  Han förstod 
att den förde till en omåttlig utökning av föremålsligheten, något som av-
skräckte honom. Värderingens föremål är värdena och deras relationer. 
Omdömets föremål är objektiviteter (termen kommer från Brentanos lär-
jungar) – hur det står till med tingen, sakernas tillstånd. Objektiviteterna har 
a) en real dimension, b) en ideal dimension (matematiska sanningar). 

Den här vägen kommer att leda till det ickerealas rike, till det idealas 
rike. Hur hittar vi i detta rike? Hur hittar vi tillbaka till det reala? Brentano 
är aristoteliker. För honom existerar bara enskilda reala ting. 

Ad 2). Den andra vägen är den motsatta. Det medvetna livets mångfald 
beror på mångfalden av de intentionala relationerna till objekt av samma 
slag. Den här vägen kan möjligen leda till Brentanos mål: att sammanjämka 
Aristoteles metafysiska teori om objekt och varande (endast det singulärt 
reala existerar och endast det kan vara ett föremål) med idén att vårt inre liv 
karakteriseras av den intentionala relationen till objektet, att det verkligen 
kan fånga upp föremålet. Att det finns en möjlighet att i föreställning och 
omdöme fånga upp ett föremål, till exempel ett fysiskt objekt eller vår inre 
realitet, som båda är singulära existenser. 

Föremålen har reell existens, somliga i rummet, andra i en rent mental, 
dimensionslös existens. Hur känner jag igen att jag har fångat upp ett före-
mål? Uppfångandet av ett objekt sker i omdömet. Omdömet är den plats 
där man konstaterar sanning eller misstag (aristotelisk tradition). Men det 
som enligt Descartes utmärker sanningen är evidens, klarhet, tydlighet. Det 
är värt att notera att Brentano i sin teori om vårt inres relation till san-
ningen måste återfalla på evidensen som ett yttersta faktum. Vissa om-
dömen karakteriseras av evidens, såsom exempelvis omdömen om vår egen 
existens, om de psykiska fenomenens existens. Men det är inte alltid när vi 
uttalar ett sådant omdöme som vi samtidigt har en evidens. 

Evidensen är sanningens kriterium så till vida att vi än kan uttala samma 
omdömen i blindo, än förverkliga dem, det vill säga konstatera att det 
verkligen förhåller sig så. Brentano förklarar inte varför det finns evidenta 
och blinda omdömen eller hur de förhåller sig till varandra. För honom är 
detta ett grundfaktum som inte går att analysera eller förklara vidare. 

Åtskillnaden mellan omdömen, mellan ett blint (symboliskt) och ett 
intuitivt omdöme, finner vi hos den unge Leibniz, som i cartesiansk tradi-
tion behandlar ämnet i Meditationes de cognitione, veritate et ideis (1682), 
en avhandling som har spelat en viktig roll inom logiken. Leibniz skiljer här 
på klara och dunkla idéer. Bland de klara finns sedan tydliga och otydliga 
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idéer. Bland de tydliga existerar adekvata och inadekvata. En adekvat idé är 
samtidigt intuitiv, den är något insett. 

IDÉER 

dunkla otydliga                         
(förvirrade)

inadekvata

klara    tydliga adekvata
(intuitiva)

 

En idé är hos Leibniz i grund och botten en föreställning, en klar eller en 
dunkel sådan. 

Dunkel är föreställningen om den inte erbjuder oss en grund på vilken vi 
kan känna igen ett föremål när vi möter det på nytt. 

En klar föreställning är en tillräcklig grund för ett nytt igenkännande. En 
klar föreställning kan vara tydlig eller otydlig. 

Otydlig är den när jag inte kan ange objektets karakteristika, analysera 
det. Sinneskvaliteterna har exempelvis den speciella egenskapen att de själva 
måste vara sammansatta (enligt Leibniz), därför att de har sina fysiska 
orsaker (en ton uppstår exempelvis genom luftvibration etc.). Av detta skäl 
innehåller en sådan idé absolut ingenting. Eller, kanske bättre uttryckt, den 
gör det, men vi kommer inte åt det, kan inte urskilja det. 

Om jag kan ange föremålets karakteristiska tecken är idén tydlig. An-
givandet av kännetecknen kan ske på två sätt: a) jag kan ur idén analysera 
fram kännetecken som i sig är otydliga (eventuellt bara klara) eller b) de fram-
analyserade tecknen är också själva tydliga. I det första fallet är idén bara 
relativt tydlig, det vill säga inadekvat. I det andra fallet har vi en adekvat idé 
som är analyserad ner till den sista beståndsdelen som vi kan se klart. 

En människa har antingen inga eller väldigt få adekvata idéer. Den bästa 
approximeringen av en adekvat idé är ett räknetals idé. Av alla räknetal är 
det inte många jag kan föreställa mig på ett adekvat sätt – möjligen det 
första tiotalet. Där kan vi föreställa oss alla element, alla enheter i deras 
speciella kombination. Ett räknetal är en speciell typ av kombination av 
enskilda element. Dess idé innehåller inget annat, vi kan direkt se dess 
beståndsdelar, det hänvisar inte till en ytterligare analys, här kan man inte 
göra mer och det behövs inte heller. (Leibniz idébegrepp har haft stor 
betydelse i filosofins histori. Kant polemiserar exempelvis mot det.) 

Härav följer att Leibniz inte skiljer på ett tydligt sätt mellan en idé och 
dess objekt. Räknetalets idé och talet som idéns föremål åtskiljs inte. Men 
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Leibniz visar att ett och samma kan föreställas, tänkas på många olika sätt. 
Det samma tänkt som det samma i olika former av givenhet. Det räcker med 
att utföra en distinktion mellan en föreställning och ett objekt, att skilja 
mellan sätten på vilka de ges, för att vi skall ställas inför ett levande problem 
med vårt inres relation till objektet. 

Den som i förlängningen av den leibnizianska traditionen i viss 
utsträckning genomförde distinktionen mellan föreställning och objekt var 
Bolzano. Hos honom betyder föreställningen alltid en objektiv föreställning, 
alltså inte en mental akt av föreställande, utan det föreställda. 
Föreställningen är hos honom skarpt avgränsad från föreställningens 
objekt. Det existerar föreställningar som inte har något objekt och olika 
föreställningar om samma objekt, till exempel olika definitioner av samma 
räknetal. Segraren vid Jena är en annan föreställning än förloraren vid 
Waterloo men de har samma objekt. Objektrelationens problematik är att vi 
å ena sidan har ett föremål och å den andra det sätt på vilket vi föreställer 
oss det. Det handlar alltså om två olika givenhetssätt, nämligen att vi i det 
ena fallet har själva föremålet framför oss på ett adekvat sätt (som i Leibniz 
fall räknetalet, där vi har en viss komposition av element framför oss), i det 
andra fallet ett symboliskt sätt att föreställa oss något (exempelvis talet, inte 
hur enheterna är komponerade utan hur vi symboliskt föreställer oss att 
komma fram till talet). Detta är en förtätad problematik som måste klaras 
upp. 

Att lösa det här problemet var Husserls mål i Logiska undersökningar 
(band 2). Här omvärderas problemets hela tradition och hela objektrela-
tionernas problematik– det att själen ”på något vis” (pos) är allt – men också 
sanningens problematik. 

Brentano var fixerad vid en viss metafysik som han betraktade som 
plausibel, till exempel Aristoteles metafysik, där det endast existerar en-
skilda reala objekt. Hos Brentano har bara sådana föremål någon betydelse, 
allt annat är språklig fiktion. I stället för att utgå från en tes och konstruera 
våra mentala förlopp i överensstämmelse med tesen, koncentrerar han sig 
på sådant som finns i intentionens urfaktum, i objektrelationen, och diffe-
rentierar såväl föremålsligheten som olika givenhetsmodus och relationer 
med hänsyn till aktiviteten. 

Den här differentieringen har vi sett hos begreppet ”föreställning”. Vi 
möter här en mångtydig term: 

 
a) upplevelseförloppet, föreställandet; 
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b) det föreställda, det som föreställandet förhåller sig till. Det kan ske på 
olika sätt då det föreställda inte behöver vara i det modus vi föreställer oss 
föremålet på (exemplet med Napoleon). Och tvärtom, under samma 
betydelse kan man föreställa sig olika objekt. Så är fallet med alla uni-
versalier när vi applicerar detta på hela deras omfattning. Varje universellt 
begrepp har under sig sina singulariteter, enskilda föremål som vi åsyftar 
genom det universella. Ta exemplet ”hund” som har en universell innebörd 
fastän vi menar ett individuellt djur. 

Detta är bara elementära fall, distinktioner på den objektiva sidan. Vårt 
inre liv är en rik och hemlighetsfull väv av sådana relationer, något man inte 
kan lösa genom att med några intentionala snitt dela upp det i molekyler 
(snarare än atomer), så som hos Brentano. Om jag fattar ett visst tycke som 
följer av att jag bedömt en sak si eller så därför att jag föreställer mig den på 
ett visst sätt, är det enligt honom en konkret psykisk realitet. Detta är hans 
treenighet, en kristalldrus som består av tre intentionala element. Hos 
Brentano ser vårt inre liv ut som ett kalejdoskop bestående av ett antal 
intentionala snitt. 

När objektsidan är ett problem blir inte heller subjektsidan klar redan 
från början. Man måste bli hemmastadd i just intentionaliteten och genom-
föra en analys av såväl den objektiva som den subjektiva sidan. Under 
analysen upptäcker vi att den objektiva sidan ger oss en ledtråd till den 
subjektiva, en tråd vi kan spinna vidare på. Det förhåller sig inte så som 
Descartes och Brentano menar, att våra intentionala relationer är något 
oproblematiskt och enkelt givet som leder oss direkt till ett avslöjande, till 
en analys av objektet. Det är tvärtom så att vårt inre liv kan avslöjas bara om 
vi förstår det utifrån de omedvetna akter det utför, akter som ständigt riktas 
mot objekten. 

Låt oss till exempel se hur Husserl i Logiska undersökningar försöker 
reda upp de tvetydigheter som vidlåder begreppet föreställning. På objekt-
sidan av vårt upplevande – som Husserl fångar i dess logiska skikt – utför 
han vissa grunddistinktioner. Logiskt skikt betyder här inte logik i snäv 
bemärkelse utan hela det meningsfulla språkets område, allt som kan 
uttryckas och förstås på ett meningsfullt sätt. Husserls analys – som i sista 
hand berör vårt liv i dess helhet – börjar i det logiska skiktet, därför att det 
är här som man kan göra skarpa distinktioner och skapa mönster och 
modeller som kan appliceras på andra erfarenhetsområden, i jämförelse 
med vilka det här skiktet är enkelt. Husserl har valt detta svårtillgängliga, 
torra område därför att det ur en distinktionsaspekt är till övermåttan 
transparent och fruktbart. Men låt oss under sysslandet med alla dessa 
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abstraktioner inte glömma att det slutliga målet inte är logiska distinktioner 
utan ett försök att begripa hela vår erfarenhet i dess konkreta skick. För att 
förstå var den här problematiken hör hemma började vi med Aristoteles 
och hans konkreta livsprincip. 

Fyra grunddistinktioner i föreställningens innehåll: 
 
1) Objektet – ett av de många sätt vi kan föreställa oss det på, eller en rad 

av objekt under samma modus av föreställande. Varvid de båda – objektet 
och sättet, aspekten under vilken vi ser det – inte är vårt upplevande, utan 
något objektivt, det vad vi föreställer oss. 

2) Sättet på vilket vi ser objektet. Husserl kallar det också betydelse, före-
målslig betydelse. Föremålen blir givna i föreställningarna antingen i 
betydelsen av individuella begrepp eller i betydelsen av omdömessynteser. 
Normalt sett så blir de givna från en viss sida, i en viss föremålslig betydelse. 
Härvid är den föremålsliga betydelsen otematisk. Den är inte ett tema för 
våra föreställningar. En segrare från Jena är förvisso något föremålsligt, men 
det är inte allt, vi ser genom det en Napoleon som är ett föremål för flera 
olika berättelser. I tankarna är vi nära föremålet, genom givenhetssättet når 
vi ända till föremålet. Detta är viktigt i matematiken, exempelvis vid ekva-
tioner, där vi tänker samma sak på olika sätt. Meningen med en matematisk 
uppgift är att definiera samma sak på olika sätt. 

3) Föremålet och den föremålsliga betydelsen i sitt givenhetssätt. Det är 
skillnad mellan föremål som är givna som helt enkelt existerande, som 
möjliga eller som tvivelaktiga. Detta är inte bara våra subjektiva sätt att se 
på föremålen. Ett tvivelaktigt föremål är på sitt vis något annat än ett före-
mål som är enkelt givet, säkert. Tvivlet, vissheten, möjligheten – dessa upp-
levelseförlopp, inre psykiska skeenden, har sina objektiva korrelat. Inte så att 
det skulle finnas tvivelaktiga föremål, utan så att ett objekt som är föremål för 
tvivel har en annan objektiv kvalitet som karakteriserar betydelsen i vilken 
föremålet är givet, betydelsen som är en viss sida, ett sätt på vilket föremålet 
betraktas, en sida som intentionen passerar igenom till själva föremålet. 

Sättandet att något finns eller är tvivelaktigt, sannolikt etc. är modaliteter 
av en tes. Sådana teskaraktärer är objektiva karaktärer. När vi tar en före-
målslig betydelse med sådana aktkaraktärer får vi vad Husserl kallar akt-
materia. Från aktmaterien skiljer sig det som han kallar aktkvalitet (en ter-
minologi som är specifik för Logiska undersökningar). Materien själv kan 
antingen bli satt – bekräftad eller förnekad – eller också kan den ges i en neu-
tral position. Det är dessa subjektiva drag som Husserl kallar aktkvaliteter. 

Aktmateria + aktkvalitet = aktens intentionala väsen. 
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4) Föremålslig betydelse med teskaraktär kan ha olika givenhetskaraktär. 
Detta är en viktig skillnad. 

a) antingen kan föremålet vid samma tes ges självt, i original; 
b) eller på ett bristfälligt sätt, så att föremålet inte finns här självt utan 

bara en mening, endast ett meddelande jag avlyssnar, en tom intention. 

Exempelvis att en kollega här i huset föreläser. Den föremålsliga betydelsen 
är det som utspelar sig när han föreläser. Den är given i en ickemodaliserad 
visshet – det är en teskaraktär – och samtidigt bristfällig i form av endast en 
icke-uppfylld intention. Om jag beger mig dit där han är för att ta reda på det 
kommer jag att se något som förut bara var menat. Det betyder att aktens 
intentionala väsen är detsamma, men att aktens kunskapväsen har förändrats. 
Av endast en föreställning har det blivit en uppfyllelse, en insikt. 

Vad betyder detta? Mellan upplevelserna av en intention och en upp-
fyllelse – mellan att höra ett meddelande och verifiera det – existerar en 
inre, meningsfull relation. De hänvisar till varandra, något som hör ihop 
med intentionalitet. Intentionalitet är ingen kvalitet som beror på upp-
levandet, den är ingen nyansering, utan upplevandet självt i sin inre logik, i 
sina hänvisningar, i det det utför. I detta fall verifikationsakten, akten att 
bemäktiga sig föremålsligheten själv. Samtidigt börjar vi skymta konturerna 
av en grundläggande förändring av ett traditionellt begrepp i den filosofiska 
konceptionen av själslivets struktur och funktion. 
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V. 

Vi fortsätter att tolka fenomenologins slagord ”till sakerna själva”, ett 
slagord preciserat i alla principers princip, som säger: ”Varje originärt 
givande åskådning är källan som legitimerar kunskap. Allt som i åskåd-
ningen erbjuder sig i original, i sin påtagliga verklighet, måste tas emot så 
som det ges och endast inom de gränser inom vilka det ges.” 

Om vi skall återvända till saken måste vi ha tillgång till den, vi måste 
kunna möta sakerna på något sätt. Hur då? Enligt alla principers princip 
direkt, så att saken verkligen finns framför oss, att vi har kontakt med den. I 
dess fysiska verklighet. Och om vi har en sak framför oss i dess fysiska verklig-
het, räcker det med att ta den så som den ges. Det finns inget annat sätt att bli 
säker på den. Men naturligtvis skall vi ta den inom de gränser den ges. 

Det väsentliga som denna speciella princip säger oss är: det existerar 
inget större djup i det här problemet, man kan inte gå vidare, vi kan inte 
begära mer än vad ett föremål erbjuder av sig självt. Om det erbjuder något, 
var så god! Det existerar ingen möjlighet att nå bortom sakernas givenhet, 
men denna givenhet är tillförlitlig. I givenheten är saken själv tryggt inrymd. 
Därför skall man utan att tveka kunna sträcka sig efter det som på detta sätt 
erbjuder sig i sin fysiska närvaro. Det är möjligt att göra det – och då ser vi. 

I en tidigare föreläsning försökte vi tolka en passage hos Aristoteles där 
vi kunde se att direkt kontakt med saker var något välkänt och familjärt 
redan för en av antikens stora filosofer. Det var det stället där Aristoteles 
talar om att vår själ – livsprincipen, livet – på något vis är sakerna själva. 
Själen är i direkt kontakt med tingen. Tingen är – det sägs inte hur – givna. 
Och ännu mer, själen är på något vis dessa ting. Vi vet inte hur. Det är detta 
hur som är vårt tolkningsproblem. 

Vi repeterar det här för att ännu en gång framhålla vad som är filosofins 
egentliga uppgift. Filosofin återkallas här till sakligheten. Vad är då filo-
sofins uppgift? Vi kanske kan urskilja filosofins uppgift om vi jämför den 
med andra viktiga livsfrågor. 
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Det är karakteristiskt för det mänskliga livet – och nu vill jag tala 
dogmatiskt utan att fenomenologisera – att det i allt det företar sig alltid är 
så mänskligt, att det styrs av klarhet, att det medvetet, informerat, bildat för-
söker skapa sig kunskap om sin omgivning. Det innebär människans klar-
het om världen, om sig själv, om sina relationer och plikter. Det mänskliga 
livet är ett beteende som kännetecknas av denna klarhet, något som andra 
varelser saknar. Och som varje beteende har det mänskliga livet en riktning, 
en målsättning och ett ändamål. Ändamålet finns i livet självt. Ändamålet 
finns – utan att vi skall fördjupa oss i metafysik – i sig självt. Livet har sig 
självt som ett mål, det sköter ständigt om sig självt. Människolivet utspelar 
sig på basis av den här klarheten. Målet för vårt beteende (och för de 
mänskliga funktioner som är dess förutsättningar och resultat) är livet som 
en prestation, som framgång. Vi lever i klarhet för att vårt handlande skall 
bli framgångsrikt, för att livet skall fortsätta, berikas, övervinna problem och 
hinder. Lösningen av dessa uppgifter förutsätter alltid en viss klarhet. Men i 
allt vårt handlande är klarheten själv aldrig livets tema, ett eget motiv. 

Att tematisera klarheten – något som i grund och botten betyder att 
möta tingen och sig själv – är en speciell aktivitet vilken som sådan inte 
nödvändigtvis och prima vista hör till livets primära mål, som är att med 
framgång lösa uppgiften att leva och att vara. Hur det förhåller sig med den 
här andra uppgiften och dess relation till den första går inte att konstruera a 
priori, det kan klarläggas endast med en grund i människans klarhet om sig 
själv. Det är dogmatiskt att a priori förutsätta att denna funktion på något 
sätt är underordnad, att den ingår i det framgångsrika livets primära 
funktion. Det finns dock en stor sannolikhet för att den här funktionen, 
som eftersträvar tematisering, utrönandet av klarheten som sådan, har en 
fundamental betydelse för det mänskliga livet som ett mänskligt liv. Men 
det är bara en sannolikhet. 

Om vi betraktar människan med tanke på hur hon löser sina livsupp-
gifter, och även om vi tänker oss att hon gör det i klarhet om tingen och om 
sig själv, om universum – till skillnad från andra levande och existerande 
varelser – alltså om vi betraktar henne så, ser vi henne som en engagerad 
varelse. Det är en ståndpunkt ur vilken även objektiverande vetenskaper 
som psykologi, sociologi, men också historia och historiska discipliner över-
huvudtaget, tematiserar människan. Att tematisera människan som en 
intresserad, engagerad varelse, och då exklusivt som en engagerad varelse, 
betyder också att a priori fokusera på människans klarhet om sig själv på 
grund av hennes engagemang – men det betyder också att vi missar ett 
problem. 
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Det finns två principiellt olika sätt att gå förbi problemet: 
 
1) naturalismen – en uppfattning om människan som en varelse som 

genom sina intressen inlemmats i naturens kausala objektiva sammanhang; 
2) historismen – en uppfattning om människan som går ut på att vi i 

varje historisk epok (som går att analysera objektivt) är tvungna att utgå 
från en viss helhetsstruktur av mänskliga intressen och värden, vilkas 
förändringar vi kan fastställa med objektiva metoder. I ett sådant samman-
hang förändras även sättet på vilket människan föreställer sig sin orien-
tering i världen. När vi intar ett sådant historiskt synsätt, uppfattar vi en rad 
historiskt variabla bilder och perspektiv – objektivt konstaterbara och histo-
riskt utbytbara perspektiv på världens helhet – men här finns inget privi-
legierat perspektiv. Från en sådan ståndpunkt uppnår man inte en konfron-
tation med sakerna själva. Överfört till det filosofiska planet innebär ett 
sådant betraktelsesätt ungefär Nietzsches perspektivism, en pragmatism 
som definierar sanningen genom ändamålsenlighet, nytta, livskvalitet. 

Vad betyder Husserls fenomenologiska ansats ”att gå tillbaka till sakerna 
själva” visavi dessa uppfattningar? Den betyder att vi på nytt vill tematisera 
människans fundamentala relation, den som vi från början har karakte-
riserat som hennes klarhet om tingen och om sig själv. Det innebär att efter-
lysa – med obestämdheten i Aristoteles pos – hur sakerna själva visar sig för 
oss, hur de är. Att fånga upp dem så som de är och också vittna om dem så, 
vilket betyder att tala sanning. Fenomenologins – och därmed enligt Hus-
serl också filosofins – huvuduppgift är möjligheten av sanning, människans 
möjlighet att vara i sanning. Meningen med slagordet ”till sakerna själva” 
är: att inte fly, att inte undvika sanningens problem. 

Vi har sett att när Husserl försöker förstå sanningens karaktär måste han 
först säkra den terräng på vilken sanningsproblemet kan ställas, på vilken 
något överhuvudtaget kan visa sig. Den här terrängen har sedan gammalt 
karakteriserats som psyche – det livsgivande hos en varelse. Men för en 
varelse räcker det inte med att vara levande, den måste vara levande på ett 
sätt som förenar livet med klarheten som en av livets funktioner. 

Att livet förenas med klarheten som något som gör det möjligt för livet 
att fungera, betyder dock inte att klarheten underordnas fungerandet. Att 
klarheten gör det möjligt för människan att lösa sina livsuppgifter betyder 
inte att klarhetens väsen uttöms av dessa lösningar eller att dessa är något 
väsentligt för den. Det skulle vara en dogmatism som även den mest meta-
fysiska filosofin nogsamt undviker, och det med rätta. 



 
 

JAN PATOČKA 
 

 66 

Grunden på vilken sanningsproblemet enligt Husserl kan formuleras är 
vårt medvetna liv som kännetecknas av intentionalitet, av intentionala 
relationer. 

Låt oss återvända till konfrontationen av Leibniz idébegrepp med det 
som i denna fråga klargjordes och teoretiskt undersöktes av Brentano och 
hans efterföljare. Vi minns Leibniz text om olika former av idéer: dunkla, 
klara, otydliga, tydliga – idéer givna relativt eller intuitivt ner till de yttersta 
elementen. Intuitivt givna idéer, sådana har vi antingen inga alls eller i ett 
obetydligt antal (det som kommer närmast dem är aritmetiska föreställ-
ningar). Trots att Leibniz missade en väsentlig distinktion lyckades han 
upptäcka ett viktigt fenomen, nämligen att vi kan tänka på, föreställa oss 
samma föremålslighet på olika sätt. Antingen urskiljande, analytiskt, 
distinkt, så att vi intuitivt har saken framför oss på ett adekvat sätt, eller 
odistinkt, representativt, symboliskt. 

Hos Leibniz saknas dock distinktionen mellan föreställningsakten 
(föreställandet) och föreställningens objektiva sida. Föreställningakten är 
subjektiv, den har ett tidsförlopp, en början och ett slut och är i tiden gran-
ne med andra realupplevelser. Föreställningen uppfattad som något 
objektivt saknar denna karakteristik. Det är meningslöst att tala om 
utsträckning i tid hos en cirkel, den är utom realitet och tid, den är alltid 
och aldrig. Alla föreställda objekt har inte denna karaktär, men som 
föreställda objekt skiljer de sig från de reala. Inte heller föreställningen om 
något realt är själv en realitet. Man måste skilja på den föreställande akten 
och den objektiva sidan som inte är lokaliserad i tid, som inte har någon 
individualitet och som har en helt annan identitet än den föreställande 
akten. Ett tal är exempelvis som allmänt begrepp, det som vi uttrycker med 
algebraiska tecken – när det förekommer i vissa formler som vi tar för sanna 
och som vi tänker i olika individuella tankeakter – trots allt endast ett enda 
tal, det är inte lika många tal som våra tankeakter. Men man kan inte säga 
att detta X är det enda, i samma ekvation kan vi ha två X. Här handlar det 
om en annan identitet än hos realakterna som vi också identifierar: som 
olika tankeakter som handlar om samma sak. 

Det var Bolzano som gjorde en sträng distinktion mellan en före-
ställningsakt och det som den föreställer. Föreställningen, satsen i sig, är det 
objektiva innehållet i föreställningen, i omdömet, det som omdömet sätter, 
t.ex. att 2 x 2 = 4. 

Bolzano gör ytterligare en sträng distinktion, den mellan betydelsen och 
föremålet i objektiv mening. Det existerar meningsfulla uttryck som saknar 
objekt. Exempelvis ordet ”inget” och många andra. Men också det som vi 
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tidigare nämnde: vi kan ha ett och samma objekt framför oss i olika 
konceptioner, versioner (Napoleon). Detta har en särskild betydelse i mate-
matiken där det ofta handlar om att bestämma ett objekt med hjälp av en 
sådan indirekt tematisering. 

Vidare till den grundläggande distinktionen mellan två intentionala rela-
tioner: 1) föreställningen, 2) tesen, omdömet. Att föreställa sig = att ha 
något i tankarna. Att bedöma = att ta ställning: något existerar eller ej, något 
gäller eller ej. Det är två subjektivt olika relationer till ett objekt. Föremålet, 
exempelvis att 2 x 2 = 4, kan jag tänka som (1) föremål för en föreställning, jag 
tar inte ställning, eller (2) föremål för ett omdöme, när jag sätter att något är. 

Till detta anknyter Brentano med att på nytt ta upp den intentionala in-
existensen, det skolastiska problemet med Aristoteles pos? hur? som skola-
stikerna besvarade med: intentionalt, mentalt. Saken själv blir ett föremål i 
vårt inre, på samma sätt som i alla principers princip: vi måste kunna möta 
tingen. Men hur? 

Brentano skiljer på tre principiella former av objektrelation: 1) föreställ-
ning, 2) omdöme, 3) tycke eller misstycke. Med sin förnyelse av den inten-
tionala inexistensens princip i vårt inre presenterade Brentano ett problem 
men erbjöd ingen lösning. 

Problemet dök upp redan i diskussionen mellan hans första lärjungar, 
dels som olika relation till samma objekt i olika akttyper, dels som olika 
föremålslighet för olika akttyper (Meinong och andra). Brentano hävdar det 
första, det som går att förena med en tes i Aristoteles metafysik – tillrätt-
alagd på modernt vis: det som existerar är reala singulariteter, andra objekt 
har ingen mening. 

Husserl hade följande idé: Han anknöt till Marty och Twardowski och 
försökte fråga sig hur intentionaliteten själv ser ut i dess konkretion. Hur 
ser våra intentionala relationer ut på områden som är basala för allt vetande 
och all vetenskap, på det meningsfulla språkets område? Hur ter sig vårt livs 
intentionalitet, där de principiella logiska strukturerna på något sätt är 
givna och visar sig? Hur ser det ut där? 

I fortsättningen hänvisar Husserl aldrig till några absoluta principer utan 
handlar i andan av alla principers princip, försöker att se och i det sedda 
observera och urskilja hittills icke-observerade, förvecklade relationer och 
strukturer. Förra gången visade vi hur man i det traditionella tankegodset 
hade upptäckt skillnader i föremålet för den logiska meningsakten. Jag 
menar – och finner ett språkuttryck som jag förstår, men det är inte det jag 
har i tankarna, så jag överskrider det och går vidare – jag kommer alltså 
vidare med hjälp av ett språkligt uttryck. Uttrycket finns här i sin betydelse-
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närvaro och tillsammans med det har jag internaliserat föremålet på ett 
svagt, bristfälligt sätt. 

Ett föremål kan konkretiseras på olika sätt, till exempel som en föremåls-
betydelse i sammansatt form: jag menar ett entydigt föremål, men ”segraren 
vid Jena” är något sammansatt, en rik grammatisk struktur: ett substrat, 
morfologiska former som uttrycker kombination, komposition, syntes. En 
struktur har på något sätt skapats och jag siktar genom den vidare, på före-
målet. En syntes har en liknande struktur: Jena, segraren – det är en hopfog-
ning till en enhetlig akt med vilken jag tar sikte på föremålet. 

Man kan vidare se att ”siktandet på” i förklarad form med hjälp av före-
målslig betydelse blir föremål för ett omdöme, för en akt, för en uttalad tes. 
I ett omdöme förblir föremålet inte som i en föreställning, det erhåller en 
bestämd karaktär: det blir ett varande föremål, det är.  Det är svårt att säga 
vad detta ”är” betyder. Här föreligger en speciell karaktär som särskilt fram-
träder genom modalisering. Ett tvivelaktigt föremål är något annat än mitt 
tvivel om ett föremål, som är något jag lägger till föremålet. Det är inte mitt 
predikat, det tillhör inte mig utan föremålet, även om det sker i samband 
med att jag tvivlar. 

Nästa skikt är givenhets- eller kunskapskaraktärer – föreliggande i origi-
nal eller i den blotta meningen. Dessa karaktärer förekommer inte på samma 
sätt överallt i vår kunskap. Det som förekommer universellt i alla typer av 
kunskap är skillnaden mellan den blotta meningen och uppfyllelsen. 

Det som skiljer Husserls fenomenologiska metod från Aristoteles tes är 
en deskriptiv skillnad. Här visas (för första gången) vad skillnaden beror i. 
Det är en obetydlig men väsentlig skillnad: ena gången i den blotta mening-
en, bristfälligt, den andra gången i närhet. Närhet, fysisk närvaro – det är 
bara metaforer. Men var och en känner till skillnaden mellan den blotta 
föreställningen och föreställningen när den förverkligas, mellan att bara 
förstå ett teorem och att kunna bevisa det, mellan att bara föreställa sig en 
sak och att möta den. 

Det är uppenbart att vår erfarenhet måste ha en mycket speciell struktur 
om något sådant skall bli möjligt, om vi skall kunna föreställa oss det 
tomma och det uppfyllda som en och samma sak. Dessa akter är ju djupt 
olika, de har olika kunskapsväsen och ändå innebär de kunskap om samma 
sak. Utan den här skillnaden, utan möjligheten att tänka föremålet både i ett 
bristfälligt och i ett autentiskt modus, skulle vår erfarenhet vara meningslös. 

Detta visar samtidigt till vilken ny nivå Husserl lyfte det traditionella 
evidensproblemet. I den äldre filosofin uppfattade man evidens som ett 
sanningskriterium och man letade efter en annan definition som en garanti 
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för att det här kännetecknet verkligen skulle skilja sig från allt annat som 
kunde likna det men som inte var det. Stoikerna sade: enargeia, klarhet, 
strålglans. När är en sak klar? När den är nära, belyst, när den är här, när 
den kan lysa mot oss, när vi kan möta den. Under 1800-talet stiliserar man 
evidensen som en speciell känsla av inre tvång som åtföljer vissa tanke-
gångar. Att undersöka med vilka processer den här känslan är absolut 
förenad ansågs vara den logiska reflexionens uppgift. 

Husserl visar att evidensproblemet uppfattat på detta sätt saknar mening. 
Evidens är inget annat än sättet på vilket saken som vi befattar oss med visar 
sig, visandet av saken själv. Följden av detta blir att åberopandet av evidens 
för en tes är felaktigt och meningslöst. Sanningen är inte sanning på grund 
av någon evidenskänsla, sanning är en sak som visar sig, till skillnad från 
den blotta meningen som är mycket friare, godtyckligare. Jag kan mena vad 
som helst. Som blotta menandet har också uttrycket ”järn av trä” en 
mening, en kontradiktion som vi kan mena men inte förverkliga. Den feno-
menologiska analysen avslöjar skillnaden mellan att bara mena och att 
uppfylla, den deskriptiva skillnaden mellan att förverkliga en intention och 
att endast leva i en intention. De motsättningar som eventuellt visar sig för 
oss överförs nu på saken själv. De motsättningar som visas i vår erfarenhet 
och i våra teser klaras inte upp genom förhandling om vilken av teserna 
som är den mest evidenta, utan genom att vi vänder oss till de faktiska 
strukturer som måste klaras upp. 

Vi har sett att varken den tes som Brentanos närmaste efterföljare 
hävdade, nämligen att mångfalden av de intentionala relationerna förklaras 
av den föremålsliga mångfalden, eller Brentanos egen rakt motsatta tes 
gäller. Verkligheten är mer komplicerad, båda förhållandena är möjliga. Vi 
kan inte tala om intentional inexistens, att ett föremål skulle existera i akten. 
Föremålet innesluts på intet sätt i akten, det är inte en beståndsdel av en akt. 
Ordet ”inexistens” är olyckligt valt, då är Aristoteles’ pos möjligen bättre. 
När alltså en inre existens, något slags infogande av objektet i det inre livets 
realitet (t.ex. i en icketidslig föremålslighet) inte existerar, hur skall man då 
förfara, hur skall man beskriva relationen mellan föremålet och upp-
levandet? Jo, som en korrelation, en korrespondens. Föremålsligheterna 
svarar på ett visst reglerat, lagbundet sätt mot våra upplevelseaktiviteter. Det 
existerar en ursprunglig lagbundenhet, grunden för alla lagbundenheter, 
grunden för all reglering, grunden för all möjlighet av sanning – den lag-
bundenhet som existerar mellan processer och föremål. Det existerar ingen 
isolerad intentional akt. Enskilda akter existerar bara i abstrakt form. 
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Det är först hos Husserl som intentionaliteten får sin fulla innebörd. 
Dynamiken i det intentionala livet: uppfyllelse av en tom intention, av 
blotta föreställningar och teser. Meningsfullheten i de efterföljande stegen: 
det blotta föremålet, föremålet som betydelse, den tetiska karaktären och 
givenhetskaraktären – det är en meningsfull, liksom teleologisk byggnad 
(ett fyrtal av objektiva strukturer hos föremålet, det sakliga korrelatet). Det 
ena förutsätter det andra. På den subjektiva sidan kan vi inte skilja av, 
hugga av enstaka intentionala moment – därför att allt handlar om inrikt-
ning, uppritande och uppfyllelse av det skisserade. Det intentionala livet är 
ett kontinuum av intentionala prestationer. Det är på den här grunden som 
det vi skulle kunna kalla för sanningslivet utspelar sig. 
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VI. 

Vi återvänder till temat ”själen är på ett visst sätt allt, alla ting”. Vi utgår 
från denna sats hos Aristoteles när vi skall belysa den grund som filosofin 
står på. Efter en tusenårig tematisering dyker Aristoteles pos upp som 
Husserls intentionalitet. På vad sätt är själen alla ting? Som intentional 
identitet (skolastiken). Som intentional inexistens (Brentano). I formen av 
intentionalitet som ett tema för fördjupat, obegränsat studium av hur tingen 
framträder i den möjliga erfarenheten (Husserl). 

Sättet på vilket sakerna framträder betyder samtidigt – som Aristoteles 
sade – att denna relation på något vis innebär en identitet. Inte en relation 
mellan två eller flera skilda realiteter som bara har ett yttre samband, utan 
en djupare icke slumpmässig relation som är så nära att man kan beteckna 
den som en identitet, en oskiljaktighet. Samtidigt är denna identitet inte 
tom. Sättet på vilket själen är dessa ting (så som de framträder i erfaren-
heten) gör rättvisa år dessa saker, åt deras inre rikedom och kvantitet. 

I jämförelse med de historiska försöken utmärker sig Husserls metod att 
utforska filosofins marker genom det att han i sättet på vilket sakerna visar sig 
kunde klarlägga mycket markanta strukturer för deras framträdande. Det 
handlar alltså inte om någon upprepning, ett återupplivande av Aristoteles 
åskådning. Efter ett långt ”på stället marsch” har pos blivit föremål för en 
analys, som något med ett eget inre innehåll och distinktioner. 

Och Husserl fortsätter med sina undersökningar. För bara för att man 
har belyst pos – sättet på vilket tingen framträder i erfarenheten – har man 
ännu inte förklarat själva väsendet av det som filosofin grundar sig på. Tack 
vare Husserl vet vi vad det betyder att vårt liv, vårt medvetna handlande, 
alltid relateras till ett objekt och att ett och samma objekt kan framträda 
inför vår inre blick i olika modus. Men vi vet fortfarande inte vad psyche är 
för något, vad tingen är för något och hur det är möjligt att de visar sig av 
sig själva och att de kan framträda på ett forum som vi kallar för psyche. 
Hur kan allt detta komma sig? Det är väl detta som är det viktigaste, som är 
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självaste grunden. Är det möjligt att i det aristoteliska pos finna svaret på 
dessa fundamentala frågor? Husserl har försökt göra det i intentionala 
analyser som kan demonstreras ad oculos och i vilkas mening det går att 
leva filosofiskt. Att dessa frågor är de viktigaste problemen som vi måste 
klara upp på filosofins område finns det gamla vittnesmål om. 

Som filosofins uppgift omnämns ”själva saken”, saken det handlar om, to 
pragma auto, i Platons 7:e brev, där Platon talar om att filosofins angelägen-
het, filosofins sak är något som varje förnuftig människa skall akta sig för att 
anförtro skriften.4 Det är en viktig passus som ständigt missförstås. Platon 
talar här om filosofins högsta uppgifter: ta prota tes fyseos. Fysis betyder 
varat överhuvudtaget; fysis-principer, varaprinciper, är ämnet för filosofin. 
Upprinnelsen ur vilken allt är, uppstår och kan erfaras. Platon uttrycker sig 
ironiskt om Dionysios den yngres försök att skriva en filosofisk avhandling. 
Att skriva en filosofisk skrift skulle han själv, Platon, vara bäst lämpad för, 
men han aktar sig för att göra det. Och han menade vad han sade. Platon 
har aldrig författat något filosofiskt verk. 

Platons dialoger är hypomnemata, skönlitterärt formulerade minnes-
anteckningar om förda diskussioner. De framställer i stiliserad nuform det 
filosofiska arbete som utfördes av de som diskuterade inom Akademin. Det 
är inga filosofiska avhandlingar i modern mening. De vill dels initiera, visa 
hur man kan leva i filosofin, dels åskådliggöra på vilket sätt man kunde 
problematisera frågorna i Akademin. Det är i detta sammanhang som 
Platon säger:  

Av min hand har intet skrivits och kommer intet att skrivas om detta. Ty 
detta kan ej på något sätt framställas som andra lärosatser.  

Lärosatser, mathemata, betyder kunskap som kan läras, objektiv kunskap 
som är överförbar från huvud till huvud, det är vad Bolzano kallar ”satser i 
sig” och ”sanningar i sig”. Det grekiska begreppet innefattar matematiken 
men är mycket bredare. Nej, fortsätter Platon: 

[…] det springer plötsligt fram i själen på grund av långvarigt sysslande 
med själva saken och livsgemenskap med den, liksom en eld som tändes 
av en flygande gnista, och det ger nu näring åt sig självt.  

 Varats principer – de går inte att uttrycka med ord. Det är ur ett gemen-
samt problematiserande, ur gemensamma ansträngningar och diskussioner 
(så som de refereras i Platons dialoger), ur en diskuterande samvaro, en 
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gemensam samlevnad med och i relation till saken det handlar om – 
filosofins sak som själv måste visa sig, delta – som det springer fram en 
gnista som tänder ett ljus. Det räcker inte med gemenskapen, den är 
oumbärlig men inte tillräcklig. Saken själv måste vara den tändande gnistan 
som får ljuset i själen att lysa. Det är ett gåtfullt uttalande. 

Filosofins sak är på något vis förenad med psyche som har möjlighet att i 
viss mening vara alla saker. Alla saker står i en väsentlig, icke slumpmässig 
relation till psyche. Det är en relation som närmar sig en identitet, och 
sakerna framträder på dess grund. Framträdandet kan man studera på ett 
bestämt sätt. Men i allt som vi har sett hittills har problemen med pragma 
auto, själva saken, lämnats utanför. 

Att Platon är väl medveten om den här problematiken vittnar följande 
passus om, som förklarar varför man inte kan skriva om filosofi. I korthet: 
det går inte att skriva om den därför att man inte kan anförtro den till 
orden. Varför det? Därför att vi har ett och samma ord, bara ett enda sätt att 
å ena sidan uttrycka detta pragma auto, filosofins sak, och å den andra alla 
andra ting. Vilket ting vi än vill närma oss, måste det finnas en ingång – och 
det är den Platon visar. När det gäller filosofins sak, räcker det inte med att 
öppna ögonen – och vips finns saken här. Det är först efter mycken pro-
blematisering och samlevnad med saken som det springer fram en gnista. 

För varje sak vi vill fånga upp, klarlägga och lära känna är det nödvän-
digt att känna till: 1) ordet, namnet; 2) logos, begreppet; 3) bilden, avbild-
ningen (vi måste kunna föreställa oss den); och vidare, korrelativt: 4) 
bedömningen, doxa; och sedan 5) alethes doxa, den riktiga bedömningen; 
och slutligen 6) kunskap i egentlig bemärkelse, episteme kai nous, kunskap 
och insikt. Det är samma sak som Husserl säger. Onoma, ett namn vi förstår 
och logos, bestämning, begrepp. När jag vill beskriva en sak måste jag 
använda dess namn och bestämma den på något sätt (t. ex. att en cirkel är 
den geometriska platsen för punkter etc.). Korrelativt därtill doxa, alethes 
doxa, det vill säga ett riktigt omdöme, exempelvis ett matematiskt teorem. 
Men så länge jag bara förstår något ytligt besitter jag inte episteme. När 
saken själv framträder i mitt inre är det inte alethes doxa, en icke-åskådad 
sanning (en sanning som jag inte ser som en sanning), utan episteme, en 
åskådad sanning, som står pragma auto närmast: den här närvarande saken, 
idén och sakens idérelation. 

Vad är då egentligen nytt under solen? I det som Husserl visar finns ju 
som synes samma etapper som Platon talar om: 

 



 
 

JAN PATOČKA 
 

 74 

Den objektiva sidan  Den subjektiva sidan 
onoma (namnet)  doxa (bedömningen) 
logos (begreppet)  alethes doxa (riktigt omdöme) 
idea (idén)   episteme (säker kunskap) 
 

Det existerar således en korrelation, men vad som saknas är sammanhanget, 
hur dessa etapper hänger ihop, hur de överlappar varandra och hur sakerna 
framträder i dem. Vi kan ställa frågan: är inte detta en gammal problematik 
som under det filosofiska tänkandets historia tagits upp upprepade gånger 
och också fördjupats? Visst, och det oftast och djupast i Kants filosofi och i 
den tyska filosofin efter Kant. 

Kant säger att åskådning och tänkande står i en väsentlig och nära 
relation, att tänkandet betyder något endast tillsammans med åskådningen, 
att tänkandet på ett väsentligt sätt är hänvisat till åskådningen. Visserligen 
är det så att Kant med åskådning endast menar sinnesåskådning, åskådning 
av sinnesdata, och självklart i formen av åskådandet överhuvudtaget. Men 
vad är det då som ändå är så annorlunda? Skillnaden finns givetvis i 
Husserls förståelse av relationen mellan intention och uppfyllelse. Hos Kant 
finns inte denna relation, och det av ett viktigt skäl: Kant filosoferar aldrig 
om språket. Han utgår inte som Husserl från de logiska-lingvistiska urfeno-
menen. Kant hoppar över det här ledet och går direkt till en pregnant, 
huvudsakligen naturvetenskaplig och matematisk kunskap. 

I Andens fenomenologi av Hegel finner vi däremot en systematisk 
reflexion över fenomenet att vårt medvetande – psyche – alltid befinner sig i 
en relation till ett objekt. Objektrelationen är en sträng korrelation, det vill 
säga en viss föremålslighetstyp kan ges endast i en viss erfarenhetstyp. Och 
så något ännu djupare. Man visar att varje föremål korrelerar med en viss 
erfarenhetstyp – eller som Hegel säger, till en viss avbild av anden –, hän-
visar utåt, till något ytterligare, att det innehåller mer än vad vi skönjer vid 
dess första anblick. Detta är i grund och botten Husserls idé om föremålet 
och föremålsbetydelsen. I den föremålsliga betydelsen överskrids alltid det 
tematiska föremålet. Men Hegels tanke går ännu djupare. Då föremålets 
betydelse är något mera än föremålet självt, hänvisar föremålet utåt, utanför 
sig självt och skapar därigenom en tematisering av ett nytt föremål. Detta är 
samma tanke som när Husserl säger att varje tankeaktivitet som korrelativt 
skapar en viss föremålslighet kan kallas för en polytetisk akt. När vi förutser 
formar vi ett omdöme, när vi räknar skapar vi ett tal, när vi infogar en del i 
en helhet skapar vi en helhet. Sådant skapande är en polytetisk akt. Av en 
polytes kan vi på ett enkelt sätt genom att säga ”detta” skapa en enhetstes: av 
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ett omdöme kan vi skapa ett objekt, av en kollektion kan vi skapa ett 
enhetsobjekt av högre och ytterligare ordning. Hegel säger att så här ser vår 
erfarenhet ut överhuvudtaget, att det är ett skapande av ytterligare nya 
föremål ur föremål som vi ursprungligen såg som givna, men som i 
verkligheten är sediment av en viss, till dem korrelativ, mental verksamhet. 

En annan av Hegels idéer, ännu djupare, är att en viss totalitet förverk-
ligas i den dialektiska rörelsen av överskridande från den ena föremålsliga 
betydelsens område till en annan. Hur långt går denna rörelse? Har den ett 
slut, har den en mening? Rörelsen är inte slumpartad, den har en mening. I 
rörelsen formas en mening, en meningsfullhet. Det vill säga att vi själva inte 
är upphovet till den här rörelsen, det är inte jag som i min tillfällighet 
skapar den, jag är endast en länk i den. Oftast befinner jag mig på den 
subjektiva sidan. Men när det handlar om kunskapsrörelser som jag inte har 
förvärvat själv, som jag endast upprepar efter andra, då reproducerar jag 
bara rörelsen. Vad ligger då till grund för hela rörelsen? Är det kanske mitt 
subjektiva godtycke, tillfälliga subjektiva egenskaper? Här föreligger förvisso 
en bestämd vilja men det handlar inte om godtycke utan om saken själv. 
Viljan finns i det förhållandet att helheten är en levande helhet som tillåter 
oss att inträda i dess rörelse, den drar in oss i sin rörelse, den vill vara ”hos 
oss”. Hegel ger den här helheten ett särskilt namn: den är det som full-
bordar alla etapper, föremålsliga och subjektiva, nämligen det absoluta. 

Det är visandet, framträdandet, saken själv, som är filosofins sak. När 
Hegel når toppen av den här rörelsen som visar honom subjektet som det 
sista föremålet, det som visar och tematiserar allt och som tänker alltet, 
konstaterar han att det som finns på den objektiva sidan också finns på den 
subjektiva. Den subjektiva sidan, det är ju medvetandet om helheten. Ett 
medvetande som tänker helheten är själv helhetens medvetande. Alltså har 
helheten ett medvetande. Och detsamma finns i objektet. Det är slutet på 
begreppets rörelse, här blir den sluten i sig själv. 

Om det förhåller sig så att all objektivitet egentligen är subjektivitet, då 
är detta den punkt där Hegels hela filosofiska tanke – som i stor utsträck-
ning verkligen öppnar och beskriver verkligheten – lämnar det verifierbaras 
fasta mark. Och den gör det just där man skulle behöva ett bevis för att 
andens alla former bildar en sådan helhet. 

Det finns här annars en vittgående samstämmighet mellan Hegel och 
Husserl. Men det som Hegel säger får en begriplig och upprepbar mening 
först genom Husserls tydliga distinktion mellan föremålet och den föremål-
sliga betydelsen, mellan intentionen och uppfyllelsen etc. Hegel utför rörel-
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sen, han beskriver medvetandets erfarenhet och han analyserar, men han 
förklarar aldrig med hjälp av vilket instrument han gör det. 

Nästa analogi: i den berömda inledningen till Vetenskapen om med-
vetandets erfarenhet (som var den ursprungliga titeln på Andens fenomeno-
logi) uppmanar Hegel varje filosof att aldrig lägga in någon egen mening i 
de medvetandeformer han iakttar. Medvetandets former är alltigenom for-
mer av begrepp, och begrepp hos Hegel är korrelationen av vissa objekt och 
vissa erfarenhetsförlopp. Hegel säger: titta, analysera, undersök strukturer 
och rörelser, men lägg dig inte i! Sudda ut dig själv, det som du själv eventu-
ellt har att säga är ointressant. Det är inte bara fråga om filosofisk anspråks-
löshet utan en uppmaning att inte skapa en tes av det man har framför sig. 

Varför skall man inte lägga sig i? I vilken bemärkelse får man inte lägga 
sig i saken man iakttar? I den bemärkelsen att man inte får grumla dess egna 
teser. Tesen tillhör medvetandet man studerar. Med en tes menas att tala 
om att något är eller inte är, och att göra det är inte filosofens sak utan det 
undersökta medvetandets. Och detta innebär: för mig gäller sinnessäker-
heten, lagen om substansen bakom framträdandena, en annan varelse etc. 
Så säger en viss medvetandeform. Det anstår inte filosofen att agera, han 
skall endast studera. Det som intresserar honom är vad medvetandet säger 
och hur man i dess utsaga upptäcker en ytterligare, icketematiserad be-
tydelse, detta eftersom varje föremål är mer än ett enda tema, därför att det 
emanerar en rörelse till nästa föremål från det. När Hegel når toppen – det 
medvetande som tänker helheten, universum – då tror han sig veta att filo-
sofins sak är just detta framträdande. Men detta framträdande har ju – som 
man upptäckte i Andens fenomenologi – endast fört oss, den slutliga anden, 
vårt inre, till framträdandet som sådant! Vi, som människor, finns aldrig i 
begynnelsen, men framträdandet som sådant finns såväl i begynnelsen som 
på slutet. Begynnelsen och slutet flyter ihop. Den som har kommit in i 
denna andens svindlande rörelse och blivit medveten om den har förstått 
vad som är filosofins sak och måste ha möjlighet att upprepa hela processen, 
möjligheten att ställa sig i själva början där människan ursprungligen inte 
finns och som är början till det ting, det absoluta, som finns såväl i 
begynnelsen som på slutet. 

Hur gör Hegel nu då? Det är en intressant syn. Självklart utmynnar 
Andens fenomenologi i att det allra sista föremålet är det tänkande med-
vetandet, tanken som tänker universum. Och då blir urbegynnelsen givetvis 
också en tanke. Här får vi göra klart för oss skillnaden mellan tänkande och 
tanke. Den första början – och det är det viktigaste och mest grundläggande 
problemet för en ny ansats – kan inte vara den början som Andens feno-
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menologi startade med, nämligen sinnenas visshet. Här finns inget enkelt, 
och begynnelsens problem är just det enklas problem. Hur kan något vara 
enkelt när varje föremål innehåller sitt eget överskridande? Hur blir ett 
överskridande av ett föremål möjligt? Det är hegelianismens paradox, men 
systemet självt kräver det på ett imperativt sätt. Mänsklig begynnelse bär 
inom sig en bestämning som hänvisar till något vidare. Alltså måste den 
vara något obestämt och omedelbart – det får inte vara givet av något annat. 
Därav följer två starka teser: 1) den obestämda omedelbarheten är varat. 
När vi tittar på detta vara följer nästa tes: 2) varat och intet är detsamma. 
Hur hänger dessa tre saker ihop? Fenomenologin har kommit fram till att 
tanken som tänker allt är det sista objektet. Vi skall studera innehållet i den 
här tanken. Hegels Logik – inte den traditionella logiken utan läran om 
tänkandets innehåll – börjar med att bestämma begynnelsen som det 
obestämda omedelbara och med tesen att den obestämda omedelbarheten 
är varat och att varat är samma som intet. Vad menas med det? 

Här kan kanske Husserl hjälpa oss. Men Husserl kom aldrig på tanken 
att tolka Hegel, så vi får själva ta risken att göra det. Vi skall inte börja med 
den tänkande tanken, utan med den tänkta. Vad menar man med obestämd 
omedelbarhet? Det är det som tanken inte kan vara utan. I sin mest 
grundläggande och enklaste form är tanken en intention. Det existerar 
ingen intention, inte ens den mest tomma, som inte skulle rikta sig mot 
något. I intentionens objekt finns det alltid något givet, även om det kan 
vara givet på ett bristfälligt sätt. Det betyder att den obestämda omedelbar-
heten är varat. Det som kommer sedan följer av försöket att förverkliga det 
obestämda omedelbara. När jag vill bestämma något, men inte har något i 
handen, handlar det om en tom intention. I intentionens tomhet (i den 
obestämda omedelbarheten) finns i samma akt både varat och intet. Här är 
enligt Hegel den skapande absoluta begynnelsen till allt tänkande given. I 
denna urcell visar det sig, att det som är det skapande, är tanken. Vi har 
varat-intet, men vi kan inte säga att varat håller på att förvandlas till intet. 
Det har nämligen redan förvandlats; när vi frågar varat om dess innehåll 
finns intet redan här. Det är inget statiskt innehåll, något har hänt, det 
handlar om utlösandet av ett tredje element, ett skeende, en akt. Hegels 
ansats handlar om att tänka det absoluta i två betydelser: som det objektiva 
och det subjektiva. Det absoluta är skapande, det som har skapat allt och av 
vilket allt är beroende, utan vilket inget kan finnas till. 

Att ställas i den absoluta begynnelsen är en demonstration av den 
skapande urprincipen. Trendelenburgs och andras kritik, att den obestämda 
omedelbarheten är ursprunget till varat och intet och därför inte omedelbar, 
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har här ingen giltighet. Hegel tänker inte i dessa banor. Det handlar inte om 
en relation mellan två innehåll ur vilka man kunde abstrahera något 
ytterligare. Det kan man endast se på intentionens urstruktur. Det kan inte 
heller underordnas en logisk struktur som först senare kommer att skapas 
någonstans genom den här rörelsen. 

Vid en första anblick förefaller allt detta vara en logomaki, en onödig 
ordvrängning. Men vi har gjort den här utläggningen för att se vad Husserls 
lära erbjuder oss för att vi verkligen skall förstå vissa fenomen i filosofins 
historia. Det hela skulle dock knappast vara mödan värt om vi samtidigt 
inte hade ett annat, mera konkret mål. 
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VII. 

Vi har tidigare sagt att den jordmån i vilken filosofins sak – nämligen 
kunskapen om sanningen – kan odlas, är intentionaliteten förstådd som en 
utveckling av den urgamla uppfattningen att själen på något sätt är alla ting. 
Vi har försökt att kortfattat redogöra för historien kring den här filosofiska 
intuitionen, den här urgamla insikten. Vi har flyktigt berört några historiska 
etapper med tanke på vilken grund som lämpar sig för sökandet efter 
sanning. Vi har sagt att även om Husserls intentionalitetsidé – således inte 
längre bara den intentionala inexistensen, utan den intentionala akten – i 
viss mån besvarar frågan på vilket sätt själen är alla saker, kvarstår själen 
själv fortfarande som något problematiskt. Subjektiviteten, jaget, förhåller sig 
på något sätt till föremålen och Husserl genomför en analys av denna relation, 
det vill säga av föremålskaraktärer och deras skikt, som han bearbetar och där 
han påvisar ett rikt nät av relationer. Men man har varken kunnat visa 
karaktären av det som förhåller sig eller med vilka medel och hur man i 
denna relation påträffar saken själv, alltså hur man når till sanningen. 

Intentionalitetens område har Husserl undersökt djupare än andra. Vi 
har sett vilket problem Brentano och hans skola brottades med: en pluralitet 
av föremålslighetskategorier eller en pluralitet av olika slag av subjektivt 
medvetande? Hos Husserl finns de båda och i en lagbunden korrelation. 
Men frågorna om karaktären hos det som förhåller sig och hur det förhåller 
sig, i vilken utsträckning och på vilken grund det når till sanningen, är inte 
besvarade. Husserl trodde – åtminstone under en viss tid – att han hade 
besvarat båda dessa frågor när han beskrev de intentionala relationerna och 
korrelationen mellan föremålsligheten som visar sig och den subjektivitet 
som visar sig i föremålsligheten, den sammanflätning av intentionala akter 
vilka kan förevisas i original. Sitt anspråk på att ha löst båda dessa frågor 
motiverar Husserl med att han har fångat upp korrelationen mellan 
intentionalitetens akt och föremålsligheterna (givetvis inte som enskilda 
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utan i uppfångandets universalitet). Metoden han har använt kallar han den 
fenomenologiska reduktionen. 

Vad är fenomenologisk reduktion och varför kallas den så? 
Vi får återvända till Brentano och repetera: Brentano karakteriserar de 

psykiska fenomenen genom: a) föremålets intentionala inexistens, b) själv-
förvissningen. Självvissheten uppfattar Brentano i den cartesianska tradi-
tionens mening. I grundprincipen ”dubito, ergo sum” (där dubitatio impli-
cerar cogitatio) slog Descartes fast medvetandets självförvissning som den 
fasta utgångspunkten för allt filosoferande, det vill säga sanningssökande. 
Brentano förvandlade medvetandets självvisshet till självvissheten hos 
psykiska fenomen, en psykologisk karakteristik. Men som vi har sett så 
utesluter det psykiska fenomenets självvisshet inte frågor om hur detta 
fenomen ser ut i verkligheten. Brentanos skola, som accepterade den inten-
tionala utgångspunkten, delades sedan i en rad riktningar vad gäller rela-
tionen mellan det psykiska fenomenet och föremålet. Brentano betraktar 
endast det subjektiva fenomenet som säkert. Säkerheten hos dess existens är 
given oberoende av föremålets existens. Men om jag vill påstå att något med 
säkerhet existerar måste jag veta vad det jag syftar på är. 

I sina tillägg till band II av Logiska undersökningar söker Husserl visa att 
självvissheten hos vårt medvetande – som han med Brentano uppfattar som 
en reflexiv akt med vars hjälp vi uppfattar oss själva, genom vilken vi är 
närvarande i original – måste förstås så, att vi å ena sidan håller fast vid 
principen att det som är givet i reflexionen är säkert och å den andra att vi 
låter föremålet självt tala om och ange bestämningen för det som vi 
betraktar som säkert. Föremålet som således är en indikator på det som 
egentligen ges i reflexionen, måste betraktas som en ren indikator. Före-
målet skall inte studeras, det är inte något föremål för vårt kunskapsintresse, 
det intresserar oss inte som reflekterande filosofer, så vi sorterar bort detta 
föremålsintresse, detta objekt, som intresseföremål och koncentrerar vårt 
intresse på erfarenheten av föremålet. I det intresset innesluter vi inte något 
som hör ihop med intresset för föremålet som sådant. Föremålet försvinner 
givetvis inte för oss som reflekterar, eftersom vi reflekterar över något som 
det oreflekterade livet ständigt har närvarande, men vi lämnar föremålet 
som ett föremål tillhörande det oreflekterade livet och vänder oss i vår 
reflexion mot det oreflekterade livet självt. Livets intresse för föremålet är 
inte längre vårt intresse och vi måste så långt som möjligt sortera bort det 
helt och hållet. Detta är en förutsättning för att vi i vår undersökning skall 
kunna observera det universellt. 



 
 

 INLEDNING TILL FENOMENOLOGISK FILOSOFI 
 

 81 

Husserl trodde att han den här vägen kunde ta reda på ordningsföljden i 
våra erfarenheters inre logik. Vissa erfarenheter förutsätts och man måste 
undersöka hur ett sådant förutsättande byggs upp: En minnesbild förut-
sätter en varseblivning, den har inuti sig, inom parentes, en tidigare varse-
blivning, den är en minnesbild av något tidigare varseblivet, dess föremål är 
något förflutet varseblivet. Minnesbildens innebörd hänvisar till en sin-
neserfarenhet, den förutsätter den. Det är möjligt att med ett rent reflexivt 
angreppssätt studera sådana inre implikationer av upplevandet som hänger 
samman med upplevandet av en föremålslighet och att skapa en konkret 
logik för vårt upplevande – därför att det är fråga om relationer som är lika 
nödvändiga och transparenta som de logiska. 

Varför kallas den här processen reduktion? Det blir begripligt om vi 
betänker att Husserls avsikt med denna procedur är att besvara frågan vad 
det egentligen är som utgör grunden för hela den intentionala relationen. 
Och varför är en sålunda uppfattad grund den ursprungliga platsen där 
sanningen kan visa sig? Varför det förhåller sig så kan vi förstå om vi kom-
mer ihåg den princip som man har utgått ifrån, den cartesianska principen 
om medvetandets självvisshet. Den cartesianska principen – som inte är en 
psykologisk princip – föddes ur svaret på den skeptiska frågan om jag i mitt 
medvetande, i vilket jag känner till saker, också i princip kan uppfatta dem, 
och om och på vilket sätt mitt uppfattande kan garanteras. Descartes svar på 
den skeptiska frågan är: tvivla får jag hur mycket som helst, men i mitt 
tvivel finns det genast cogitatio, så att föremålet, som i varje fall måste vara 
säkerställt för vår tillgång till sanningen, i denna enda punkt är helt 
garanterat. Det är något som Husserl accepterar. I och med att Descartes 
klarade av tvivlet (det radikala, det universella, det som tvivlade på att det 
överhuvud var möjligt att föremålet för vår varseblivning är garanterat) 
nådde han till slutet av sin filosofi, eller till slutet av den del av hans filosofi 
som är hållbar. Han försökte visserligen att ur självsäkerheten utvinna ett 
kriterium för gripandet av andra sanningar än den att vi i dubitatio har en 
garanti för det föremål som är vårt eget tänkande, men i verkligheten förde 
alla hans försök att hitta ett sådant kriterium ingenstans. Det klarhets- och 
tydlighetskriterium som man utvinner ur cogito, nämligen att vårt tänkande 
är garanterat med en absolut klarhet, säger ingenting om hur vi kan vinna 
ytterligare klarhet och tydlighet. Därför kommer Descartes med nästa 
princip: i vår ändliga varelses cogitatio implicerar han en idé om oändlig-
heten. Han försöker därmed komma vidare till något positivt, men 
oändlighetsidén saknar den tydlighet som utmärker givenheten av cogito. Så 
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när Descartes med hjälp av veracitas Dei söker gå över till något objektivt 
kan vi inte längre följa hans tankegång. 

Husserl förebrår Descartes för att han inte lyckades utnyttja cogito fullt 
ut. Varför? Därför att han till varje pris försökte komma bortom det, kom-
ma över till en grund som inte säkras av cogito självt. Enligt Husserl förstod 
Descartes inte räckvidden av sin upptäckt. Det beror på att Descartes inte 
var medveten om att cogitatio – om sanningen verkligen uppfattas som uni-
versell – på ett korrelativt sätt måste inbegripa ett universum av alla för 
cogitatio möjliga föremålsligheter. Descartes upptäckte att immanensen, 
varat som är vi, var en visshet och ville ur denna immanens återupprätta 
transcendensen. Husserl säger i stället att det är nödvändigt att utföra en 
reduktion av allt varande till immanens. 

Men immanensen kan man förstå på olika sätt. Att vi själva måste 
godkänna allt i vår erfarenhet som sanningsenligt, som något vi måste ha 
evidens för, är en ganska formalistisk tanke. Varje sanningstes måste bevisas 
som sann just för mig, jag måste själv granska den ansvarsfullt. Som 
immanent kan man uppfatta framför allt sådant som reellt tillhör min egen 
realitet som en del, en beståndsdel, ett moment. Då måste man fråga sig: är 
reduktionen till immanens, den reduktion som är nödvändig för att vi skall 
få tillgång till föremålet, en reduktion till reell immanens? Allt som finns i 
min erfarenhet är en reell del av mig själv. Betyder det således att det att bli 
förvissad om föremålsligheten är att reducera den till en del av mig själv? 
Försöket att reducera föremålsligheten till vår egen realitet gjordes av några 
brittiska empirister. För dem är våra föreställningar, uppfattade som reella 
processer som i vårt inre fortlöper i tiden, föremål, ting. Men hela den 
intentionala dimensionens konception har vi ju för att vi skall förstå att det 
inte behöver handla och inte handlar om en sådan reduktion till en reell del 
av vårt upplevande utan om en immanens av annat slag, nämligen själv-
givenhetens immanens. 

I den intentionala akten kan man urskilja: 1) föremålet, 2) föremålet i 
intentional betydelse, 3) föremålet i dess tetiska karaktärer (i dess modali-
sering), 4) föremålet i dess givenhetskaraktärer. Husserl menar att om vi 
skiljer på närvaron i original och i icke-original kan vi lyckas med att 
reducera föremålet till en verklig självgivenhet. Självgivenheten betyder att 
upplevelsestrukturen ges till mig, den filosoferande, i original och att 
föremålet är närvarande för mig i sitt gnosiologiska väsen. 

Det finns alltså två slags immanens: 1) reell immanens, 2) immanens i 
självgivenhetens mening. Husserl menar att då reduktionen inte handlar 
om någon reell reduktion till våra upplevelser, har han utvidgat fältet för 
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den cartesianska självvissheten till självgivenhetsområdet. Den här utvidg-
ningen betyder att han har visat vad som verkligen är givet i den cartesian-
ska självvissheten, nämligen att självgivna föremålsligheter förblir i vä-
sentlig korrelation till medvetandestrukturer gällande det givna föremålet 
och till möjligheten att verifiera det. 

Låt oss försöka besvara den första frågan: på vilken grund kan de 
intentionala relationerna utvecklas?  Låt oss då fråga: är det det mänskliga 
medvetandet som är denna grund? (Frågan: vad betyder medvetande? – har 
besvarats med: intentional relation). Det mänskliga medvetandet kan inte 
vara den grund som intentionala relationer utvecklas på därför att män-
niskan, av naturen en psykofysisk entitet, är föremål för möjlig erfarenhet 
och i enlighet med detta har sina specifika sätt att verifiera erfarenheten på. 
Som en konsekvens av att människan eventuellt kan vara föremål för egen 
erfarenhet och då ett föremål som sådant inte besitter någon originär, 
grundläggande immanent visshet, kan det alltså inte handla om mänskligt 
medvetande. Det som är grunden på vilken reduktionen sker är – till skill-
nad från en objektiv och till medvetandet alltid relaterad entitet – något 
som skulle kunna kallas det absoluta medvetandet. Absolut i den bemärkel-
sen att dess givenhet (verifikation) är absolut garanterad, att den finns i 
området för det som kan påstås vara den absoluta immanensen. 

Den grund som de intentionala relationerna utvecklas på är det absoluta 
medvetandet. Ordet ”absolut” förstår Husserl så att medvetandet självt ges i 
original i reflexionen. Reflexionen i fråga är inte en gängse reflexion som vi 
utför praktiskt i livet när vi granskar vårt samvete eller när vi som psykolo-
gerna teoretiskt granskar människan i hennes inre. Enligt Husserl är den 
här reflexionen en helt speciell akt av universell karaktär. Den kännetecknas 
av att vi på ett radikalt sätt måste avhålla oss från några som helst omdömen 
om allt föremålsligt, det vill säga om världen. För den som utför en sådan 
reflexion gäller inte världens teser, världen är ointressant, världen finns där 
endast som en del av det medvetande man reflekterar över, inte som en den 
reflekterandes värld. Den reflekterande måste avstå från tron på världen, får 
inte gå över från den ena världen till en annan; detta är ett villkor utan vilket 
det inte är möjligt att utföra en radikal reflexion. 

Den radikala reflexionen är således inte en akt i världen, den är något 
som tillkommer därutöver. Den är en ren produktion utförd av den 
reflekterande som själv ingår i det absoluta medvetandets region. Det är en 
absolut produktion av en ren åskådare. En ren åskådare transcenderar all 
föremålslighet, därför är han en transcenderande åskådare. Husserl påstod 
– under en viss tid – att vi efter en utförd reduktion inte har förlorat något 



 
 

JAN PATOČKA 
 

 84 

av erfarenhetshelheten, då hela erfarenheten om världen finns kvar i 
föremålet för vår reflexion. Där finns allt som vi överhuvud kan övertyga 
oss om, som vi kan ha en positiv eller negativ erfarenhet av. Den fenomeno-
logiska reduktionen är ingen abstraktion, ingen utarmning. Tvärtom, i den 
transcendentala åskådarens produktion har vi något mera än i den gängse 
erfarenheten. Det absoluta medvetandet har i den reflexiva klyvningen 
producerat något som varken förekommer eller kan förekomma i världen. I 
den meningen är den fenomenologiska reduktionen en skapande akt. Den 
transcendentala åskådarens produktion – en sådan åskådare förekommer 
ursprungligen inte i världen, men nu är vi en sådan – avslöjar att vår 
erfarenhet, som vi bara betraktade som det ändliga mänskliga medvetandes 
erfarenhet av världen, i verkligheten är ett flöde av absolut medvetande, det 
absoluta medvetandets erfarenhet. (Det handlar om en process, därför säger 
Husserl ”ström”, flöde.) Varför ser åskådaren på sig själv? Vad söker man? 
Man söker därför att det absoluta medvetandet är grunden för sanningen. 
Här erbjuds vi möjligheten att verkligen nå fram till föremålet, och inte bara 
till det föremål som vi själva är eller de som är en reell del av vårt väsen. 
Upplevandet är i tiden men föremålen behöver inte vara i tiden, eller också 
kan deras tidskaraktär skilja sig från upplevandets tidskaraktär, och ändå 
blir dessa föremål reducerade till immanens i självgivenhetens mening. De 
visar sig själva för erfarenheten som nödvändiga och därmed helt 
transparenta, genomskinliga korrelat till sättet på vilket erfarenheten nått 
fram till dem. 

Hur mycket av detta ambitiösa program av reduktion till immanens i 
självgivenhetens mening har förblivit bara ett program och hur mycket har 
verkligen genomförts? Självklart är det så att det egentliga resultatet av tesen 
– så som vi har redovisat den ovan – är en absolut idealism. Inte Berkeleys 
eller Humes idealism som inte känner till skillnaden mellan reell och 
självgiven immanens, utan en idealism av en annan art, en som bygger just 
på denna åtskillnad. För att förstå det måste vi undersöka hur Husserl själv 
tolkar idén om självgivenhetsimmanensen. 

Immanensens självgivenhet sammanfattar Husserl i tre punkter: 1) det 
varseblivna objektet som står framför mig, 2) mitt eget upplevande, 3) den 
utomtidsliga föremålsligheten. Dessa tre punkter finns ständigt hos honom, 
men det är framförallt det utomtidsliga föremålet som lämpar sig för en 
demonstration av den art av transcendens som är helt och hållet förenlig 
med immanensen. En sådan föremålslighet kan visa sig i sitt eget väsen utan 
att vi behöver lämna vår egen immanens. Väsendet hos en ton eller den 
röda färg som exemplifieras på ett tak presenteras som ett singulärt fall i 
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min föreställning. Det beror sedan på min inställning att jag gör ett 
empiriskt faktum, ett tillfälligt moment av en enda sak till ett fall av en 
universal, den röda färgen av en viss nyans. Denna universal kan presentera 
sig som den är, i hela sitt väsen, där finns inget mera, inget mörker som 
man kunde skönja bakom, den finns här i sin helhet framför min blick. 

Husserl ställer själv gärna exemplet (1), det varseblivna föremålet 
stående framför mig, mot exemplet (2), det egna upplevandet: 

1) Genom sakens natur blir ett materiellt föremål alltid givet ensidigt, det 
vill säga så att dess sidor hänvisar till ytterligare sidor. En och samma sak 
(föremålet som entitet) framträder i olika perspektiv som i princip är 
oändligt många, saken visar sig allteftersom enligt ett erfarenhetsförlopp 
som har sin egen logik. Det här bordet, som just nu visar sig för mig, är 
inget fristående ting, dess framträdande hänger samman med andra före-
måls framträdande, det ingår i kontexten av andra föremåls perspektiv och 
givenheter, i en erfarenhetshelhet. Erfarenheten är outtömlig, den kan alltid 
modifieras och den hänvisar till ytterligare verifikation. Det vi måste förstå 
är varseblivningserfarenhetens relativitet. En sak ges i en oändlig pluralitet 
av profiler eller perspektiv med en ständigt pågående harmonisering, nya 
överensstämmelser. När det förekommer något störande, när illusioner eller 
anteciperingar blandas in, kan jag i den fortskridande erfarenheten – vars 
regler jag känner till – korrigera, stryka ut och ersätta det som stör med 
något annat som sedan fungerar som representant för en ny erfarenhet. Allt 
detta hänger givetvis ihop med vårt rumsliga och kausala sätt att uppfatta 
sådana realiteter som är materiella föremål. 

2) Det andra exemplet: jag minns gårdagens konsertbesök. Min minnes-
bild i dag är en annan än den jag kommer att ha i morgon. Det är en 
skillnad som beror på tidsavståndet. Men minnesbilden som sådan, så som 
jag har den närvarande, uppfattar jag inte i olika perspektiv, jag kan inte se 
den genom något, något som jag kunde identifiera den med, förtingliga den, 
den är given som den är, i original, utan nyanser, absolut. 

Husserl hävdar att vi måste legitimera allt som har en mening, en 
betydelse för oss, att vi måste överföra allt sådant till immanens. Immanen-
sen har sin betydelse just genom att allt meningsfullt kan legitimeras i den. 
Legitimeringen sker sedan med bas i reduktionen som i grunden innebär en 
reduktion till självgivenhet – en självgivenhet av den sista typen: ett med-
vetande som fångar sig självt. 

Nästa gång skall vi ifrågasätta om den här positionen verkligen är konse-
kvent och utan luckor, om den besvarar de frågor som vi ställt här ovan. 
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VIII. 

Vi börjar med den principiella kritiken av Husserls tanke att grunden för all 
verifikation är det reflexivt givna självmedvetandet, den medvetandegrund 
som erbjuds i en reflexion och som vi kan beskriva, analysera och studera 
som något säkert givet. 

Som varje seriös filosof delar Husserl Descartes övertygelse om att allt 
som går att erfara skall kunna verifieras i vårt medvetande. Allt vetande 
måste kunna motiveras så att vi kan övertyga oss om motiven. Var och en 
skall ha möjlighet att övertyga sig om att en tes som gör anspråk på att vara 
verklig kunskap kan verifieras. Man söker den grund på vilken det kan ske 
och en måttstock med vilken anspråket på säker kunskap kan mätas. 

Svaret på detta problem söker Husserl på ett komplicerat sätt. Vi vet 
svaret: den sökta grunden är medvetandet som kan studeras som en given-
het. Medvetandet har vi modo recto, med en direkt inriktning på ett före-
mål, och vi studerar denna föremålsinriktning i vår reflexion. Det är ett 
datum av ett speciellt slag. Husserls resultat är ingen utgångspunkt, det är 
något han har kommit fram till. Utgångspunkten är den upptäckt Husserl 
gjorde i Logiska undersökningar, nämligen att det finns en skillnad mellan 
den blotta meningen och dess uppfyllelse, samt att man med denna princip 
kan utvidga begreppet åskådning. En åskådning som ger en sak presenterar 
saken själv, så som den är och som den ges, inte dess surrogat. Därav följer 
alla principers princip, att den rätta källan för legitimering av all kunskap är 
den primära, originära givenheten, sättet att presentera saker så att saken 
ges i original. Det är alltså den originära åskådningen, den originära 
givenheten som är källan till legitimeringen av all kunskap – och det endast 
i den utsträckning den verkligen är en åskådning som inte överskrider den 
originära givenheten. 

Den följande kritiken är ursprungligen inte min, den har sin upprinnelse 
hos Ernst Tugendhat. 
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När vi skall använda alla principers princip blir den första konsekvensen 
att vi belyser skillnaden mellan intentionsuppfyllelsen och åskådningen som 
sådan. När vi i vår tankevärld använder uttryck som intentionsuppfyllelse 
eller kategorial åskådning kan det vid flyktigt påseende synas vara endast en 
fråga om terminologi. Men skillnaden är sakligt grundad. När vi talar om 
åskådningen som sådan menar vi att intentionsuppfyllelsen är ett föremål, 
en sak, ett föremål som sådant. Över hela vårt erfarenhetsfält sträcker sig 
den generella skillnaden mellan en tom mening och en uppfyllelse: i om-
rådet för varseblivning – anteciperingen och uppfyllelsen (eller besvikelsen); 
i området för omdömen – omdömet som blott en mening och omdömet 
satt med evidens samt i medvetande om omdömessyntesens nödvändighet 
och berättigande. På liknande sätt kan vi följa skillnaden på andra områden. 

Men lägg märke till vad Husserl kallar den kategoriala åskådningen, 
uppfyllelsen av den kategoriala intentionen, det vill säga av en viss 
kategoreisthai, predikation, omdömesbetydelse, av en omdömesstruktur. 
Till exempel: A är större än B. När jag läser det, förstår jag vad det handlar 
om. Men uppfyllelsen av den här intentionen förutsätter ett faktiskt A och B 
som på något sätt måste bli givna, vilket endast kan ske i en sinnlig 
åskådning – om det inte skall stanna vid blott en mening som jag inte 
förstår. Om det verkligen skall gälla måste jag genom denna form kunna 
avse ett visst innehåll som måste ges sinnligt, exempelvis: B är en del av A. 
Om jag vill bestämma en del av en helhet måste jag ha en generell form: en 
del – en helhet. Jag måste veta vad formen betyder och också om den 
lämpar sig för mitt fall. Om jag kan tillämpa den har jag i uppfyllelsen både 
den sinnligt givna saken i en egen åskådning och den kategoriala relationen. 
Den senare har jag i form av medvetande – vetande: jag är medveten om att 
jag kan utföra denna syntes och till och med att jag måste göra det, men att 
det i faktumet ”B är en del av A” inte finns någon ytterligare sak att åskåda, 
inget annat väsen eller sak i sig. Husserls breddning av åskådningsbegreppet 
förleder dock till en sådan tolkning. 

I Logiska undersökningar sökte Husserl oupphörligen efter något som 
skulle motsvara en sådan speciell sak som kunde menas i en kategorial 
åskådning. Men där finns inget annat än det aktuella genomförandet av 
omdömessyntesen, det vill säga uppfyllelsen. Ett sådant genomförande kan 
vi sedan tematisera ex post, göra det till ett föremål för en ny meningsakt. 
Det som i den kategoriala akten ursprungligen var en syntes kan jag nu 
mena som en enhet, förvandla det till föremål för ytterligare synteser – men 
därav kan man inte dra slutsatsen att vi har ett nytt åskådningsobjekt. 
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Något liknande ser vi vad gäller den eidetiska åskådningen. Eidos är den 
invarianta kärnan, själva väsendet hos en sak med alla dess kategorier. 
(Kategori – allmän tankestruktur, t. ex. ”helhet” – del.) I Husserls egna 
exempel på eidetisk åskådning, exempelvis en nyans av rött eller en ton, är 
det alltid sinnesakten som är den funderande akten för variationsprocessen. 
Också här handlar det om uppfyllelse av en allmän intention, intentionen 
till något allmänt. Vi vet till exempel att en viss nyans av rött och en viss yta 
med nödvändighet hör ihop. När jag försäkrar mig om det genom en varia-
tionsprocess betyder det ännu inte att jag har ett nytt föremål, eidos. Endast 
en funderande akt är åskådande i den meningen att den ger ett föremål. 
Men i det här fallet resulterar variationsprocessen endast i uppfyllelsen av 
en allmän intention. 

Och då kommer frågan: hur förhåller det sig med reflexionen? Blir det 
inte likadant med den? Är det inte så att Husserl postulerar en viss före-
målslighet där vi bara ser uppfyllelsen av en allmän intention men inte 
någon specifik åskådning? Det verkar självklart att jag kan vända mig till 
medvetandet som till en sak, att när jag talar om tänkandet kan jag också 
uppleva, se det, vända mig till det som till en sak. Allt detta verkar vara 
självklart och Husserl accepterar den här ”självklarheten” till en viss grad. 
Hela den berömda teorin om materia och aktens kvalitet, noesis och noema, 
bygger på grundtesen att på samma sätt som jag framför mig ser ett föremål 
i dess tetiska karaktärer och olika givenhetsformer, kan jag också i en 
speciell åskådning se en akt vars prestationer är de sätt på vilka ett föremål 
ges. En åskådning är det som ger ett föremål. Och här är det just reflexionen 
som är den speciella åskådningen. 

Bakom den här föreställningen står följande konception, följande 
schema: på samma sätt som jag kan se det här trädet och dessa tak i vinter-
skrud och sedan vända på huvudet och se en vägg etc, kan jag också vända 
min blick från saker av sådant slag och uppfatta en sak av ett annat slag, jag 
kan uppfatta min varseblivning. Men detta, att jag skall kunna vända mig 
från fönstret mot väggen etc. förutsätter att det finns ett visst sätt på vilket 
jag kan skaffa mig en ny erfarenhet. Det är sättet att vända på huvudet eller 
på kroppen. Men hur skall jag vända mig bort från dessa saker här mot 
något helt annat? På vilken grundval? 

Tveklöst är det så att hela teorin om givenheten i en reflexion väckte 
misstanke och misstroende hos dem som sysslade professionellt med själs-
livet, det vill säga psykologer. Husserl bemöter psykologernas skepsis i 
första delen av Idéer till en ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi.5 
Han citerar psykologen H. J. Watt, som inte är en behaviorist eller objekti-
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vist, utan tillhör en skola – Würzburgskolan – som ser positivt på analyser 
av vårt inre liv. Würzburgskolan hade övertagit mycket från Husserl, hela 
deras instrumentarium var lånat av honom, den s.k. tänkandets psykologi, 
som i dag är omodern. Watt hade gått omilt fram mot en annan psykolog, 
Theodor Lipps, som även han hade lånat mycket av Husserl.6 Hur upplever 
vi egentligen vårt upplevande? Det är knappt ens möjligt att uttala ett 
antagande om hur det är, hur vi upplever vårt upplevande, ty en upplevelse 
är varken ett föremål eller ett vetande om ett föremål; det är omöjligt att 
inse hur ett referat om upplevelsen av ett upplevande kunde fästas på 
papper. Och ändå är det så att sättet på vilket vi upplever vårt upplevande, 
hur vi upplever det föremål som vi kallar upplevande, är ett fundamentalt 
problem vid självobservation. Och den här absoluta beskrivningen [skriver 
Watt] betecknas som absolut fenomenologi. Var och en upplever men det 
är inte alla som vet om det. Men hur vet fenomenologin att upplevandet är 
sådant som den föreställer sig det? Ur vems huvud får fenomenologin 
springa till liv? Den empiriska psykologin behöver fenomenologin, men inte 
en absolut sådan. 

Hur bemöter Husserl detta? Han bemöter det skarpt. Han visar att om vi 
inte accepterar ”upplevelsens upplevelse” – alltså att reflexionen är möjlig – 
kommer vi att förfalla till skepsis i sträng bemärkelse, det vill säga till ett 
tvivel som är motsägelsefullt, då det implicit förutsätter något det uttryck-
ligen förnekar. Att säga att jag inte kan uppfatta mitt eget upplevande, vara 
medveten om det, innebär en självmotsägelse, ty frågan själv förutsätter att 
jag känner till det, den förutsätter en reflexion. Alla Husserls invändningar 
rör sig i samma riktning. Det är allmänt hållna, formella dementier som 
förvisso är berättigade, men som inte säger vad det hela egentligen handlar 
om. Watt uttrycker sig väldigt oskickligt om reflexionens värde (det låter 
som skepsis), men vad han i verkligheten ifrågasätter är upplevelsere-
flexionens innebörd. Vad är egentligen denna upplevelsereflexion för något, 
denna märkliga föreställning som vi kan beskriva med en metafor: den 
intentionala strålen går liksom till ett objekt där den vänder och i vänd-
ningen fångar sig själv. Är reflexionen verkligen en åskådning? Föreligger 
här verkligen en parallell mellan noesis och noema, är det verkligen så att 
strålen fångar upp sig själv, handlar det verkligen om erfarenheten av sig 
själv? Det är det som är frågan. 

Men parallellen noesis – noema är verkligen meningsfull. Vi måste alltid 
utgå från föremålet, tänka föremålet, därför att det verkligen är föremålsligt 
givet med sina tetiska- och givenhetskaraktärer, kanske som en tom 
intention med en bristfällig givenhet, men likväl en givenhet; den saken är 
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obestridlig. Parmenides säger: ”Ty inte utan det varande, i vilket det är 
utsagt kan du finna tänkandet”.7 När du tänker finns här alltid ett varande, 
något som är. Ett konstaterbart, objektivt datum som vi kan åskåda. Vidare 
det som Descartes förstod: själv är jag inte den stol som jag sitter på eller 
tavlan som jag tittar på. Jag vet om mig själv att jag är av en annan art, att 
stolar existerar för mig men inte existerar för en annan stol. Med andra ord, 
jag är ett väsen som världen finns för. Jag är ett väsen varande i världen, 
medan stolen är en del av världen men själv inte har den. 

Reflexionen rör sig mellan dessa två hållpunkter. Jag åskådar föremål och 
resten är ett omdöme, en syntes som riktar sig till vår grundinsikt – att vi är 
i världen på ett annat sätt än tingen. Följaktligen äger reflexionen visserligen 
evidenskraft, den är en akt hos vilken vi kan tala om intentionsuppfyllelse, 
men här finns inget att åskåda. Därav följer att det filosofiska element som 
är gemensamt för Husserl och Hegel – det som Hegel i Andens fenomeno-
logi uttrycker med orden: medvetandet är sitt eget begrepp, medvetandet 
granskar sig självt,

 
saknar all grund.8 I en reflexion reflekterar filosofen över 

sin aktivitet som riktas mot en sak och man tematiserar aktiviteten. 
Aktiviteten har sitt föremålsliga korrelat, den har en föremålslig betydelse 
som inte sammanfaller med föremålet vilket alltid överskrids, förändras. Så 
säger Hegel. 

Hos Husserl finns ingen sådan dialektik. Hegels spekulativa tes, att 
medvetandets föremål bildar en helhet och en cirkel, att ett föremål hän-
visar till ett annat och att de alla tillsammans slutligen skapar en helhet, det 
absoluta föremålet, och att resultatet blir det absoluta vetandet, vetandet om 
vetande, saknar grund. Hos Husserl finns ingen sådan spekulativ använd-
ning av idén om självreflexion, men han ansluter sig ändå till en grund-
föreställning att vi i reflexionen inte endast har en nödvändig akt, något 
som ofrånkomligt utgår från medvetandet om att vi är väsensskilda från 
tingen, utan också något som följer av den eidetiska åskådningen, nämligen 
att det existerar en ständig korrelation mellan subjektiva aktiviteter och de 
föremål som presenteras och visar sig i dem – alltså de eidetiska relatio-
nerna. Men det som är gemensamt för Hegel och Husserl är att dessa 
aktiviteter är föremålsligt gripbara, att de är föremål, saker av ett visst slag. 

Vad betyder då reflexionen i verkligheten? Att föremålen ges för mig 
direkt. Och att de inte ges på ett avskalat sätt utan i ett perspektiv som 
innehåller hänvisningar. Jag ser exempelvis den här stolen i original men 
samtidigt i perspektiv, i hänvisningar. Men allt detta utspelar sig på den 
föremålsliga sidan och kan beskrivas föremålsligt i alla sina tetiska, given-
hetskaraktärer. Här finns absolut ingen anledning att engagera ett direkt 
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uppfångande av vårt upplevande som sådant. Upplevandet uttrycker sig i 
det. Saken ges i perspektiv. Perspektivet förhåller sig till mig. Stolen åskådas 
från en viss punkt, i en relation. Stolen är överhuvud en sak i en relation. I 
fysikens värld existerar inga stolar, endast atomer. Men ändå är en stol 
något faktiskt, inte en upplevelse. Med stolen sammanhänger möjligheten 
att sitta, stolen är ett förverkligande av en sådan möjlighet. En stol är ett 
medel till livet. På detta sätt möter vi i tingen det som ger dem betydelse för 
något eller för någon. Men allt detta är karaktärer som ges direkt, samtidigt 
med en sak, inte i en reflexiv akt, som något extra. En sak, exempelvis en 
stol, visar mig själv att den är ett medel till en av mina möjligheter. 

Husserl utgår från en analys av språkstrukturer, logiska akter. Det är inte 
varseblivningsstrukturer utan tankestrukturer och de handlar om före-
målsligheter av en högre grad, vilka dock alltid redan är funderade i sinnliga 
givenheter. Husserls analyser rör sig i en abstraktion, han avlägsnar det 
funderande skiktet; han arbetar med kategorial uppfyllelse, med ordens 
mening. Därför avslöjar han i början endast de objektiva sidorna – den 
tomma intentionen och uppfyllelsen. I den tunna luften av en sådan 
abstraktion händer det lätt att det som finns på objektsidan också verkar 
finnas på subjektsidan – bara därför att det har samband med en prestation, 
och även om det kan vara en omedveten prestation vars effekt vi kan se på 
föremålet. Husserl tyckte själv ofta att gränsen mellan objektivt och 
subjektivt är flyttbar, att han på ett omedelbart sätt kunde ta på tanke-
akterna och att han kunde uppvisa dem som saker som var givna i erfaren-
heten. Härifrån kommer Husserls speciella tolkning som han använder i 
samma ögonblick han går över från logiska undersökningar och speciella 
erfarenhetsfall till själva kunskapsproblematiken: hans speciella tolkning av 
den cartesianska filosofiska ansatsen. 

Men låt oss börja om igen. Husserls utgångspunkt är övertygelsen att allt 
som gör anspråk på att vara kunskap måste vara verifierbart i vår erfaren-
het. Det är samma krav på legitimitet som Descartes utgår från. Varat är 
framför allt ett vara för mig. Om något ytterligare gör anspråk på legitimitet 
måste jag kunna verifiera det i min erfarenhet. 

Husserls nästa idé är den följande: om jag skall kunna verifiera något 
måste jag ha en grund och en måttstock, en utgångspunkt. Marken måste 
vara fast, den måste själv vara grundvalen. Fundamentum inconcussum, den 
orubbliga grunden är här medvetandets självförvissning, dubito ergo sum. 
Börjar jag tvivla på min egen existens blir intentionen ögonblickligen 
sviken, den faller sönder, det blir en negativ verifikation. Den här utgångs-
punkten innehåller jag är. Jag är på annat sätt än ett föremål. Men utgångs-
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punkten innehåller inte att mitt jag är en grund som jag kan undersöka 
reflexivt, en grund för former som kan fångas i en viss erfarenhet. Vad jaget 
är blir inte uppfångat på samma sätt av erfarenheten. Idén om jaget, 
erfarenheten av jaget är i viss mening en lika direkt erfarenhet som erfaren-
heten av tingen. Det är ingen erfarenhet som jag skulle kunna få genom att 
vända strålen mot mig själv. När jag säger att jag har föremålen, att de 
framträder genom prestationer av mitt jag, då måste jag också säga att 
detsamma i viss mening gäller för idén om jaget. 

Om den här tankegången verkligen är riktig och skall äga bärkraft, om 
den erbjuder vägen till lösningen av reflexionsproblemet, då måste man 
säga att det i Husserls fenomenologi finns en stor lucka: den saknar en 
reflexionsteori. Husserl förutsätter reflexionen redan från början och hela 
den transcendentala fenomenologin bygger på detta antagande. Den 
transcendentala fenomenologin är ett försök att utvinna den reflexiva 
grunden som alltid ges i original, absolut och föremålsligt, utan den rela-
tivitet som vidlåder yttre sinnesintryck. Endast om man beaktar denna 
princip kan idén om den fenomenologiska reduktionen tjäna som en fram-
komlig väg till gripandet av jaget, medvetandet, i original och i dess 
strukturer och möjligheter att nå fram till objektet. Men om det är så som vi 
har sagt, då finns det inget att åskåda och idén om den fenomenologiska 
reduktionen måste revideras på ett principiellt sätt. 

Det existerar ingen absolut grund på vilken man skulle kunna erfara och 
verifiera det givna med självgivenhetens evidens och utan relativitet. 
Husserls antagande har visat sig sakna bärkraft. Varken eidos, något kate-
gorialt eller något reflexivt vara ges i självgivenhetsevidensen eller i ett vill-
korslöst åskådande. Betyder det att fenomenologin har spelat ut sin roll, att 
den saknar betydelse? 

Husserl har helt klart bevisat att reflexionen finns till. Men den är inte en 
åskådning. Den är vårt medvetande om oss själva men den äger inte åskåd-
ningens karaktär. Allt som Husserl har analyserat fram i Logiska undersök-
ningar, alla dessa noggranna analyser – föremål i föremålslig betydelse, i 
tetiska karaktärer och givenhetskaraktärer etc. – är just äkta fenomenologiska 
åskådningar, äkta erfarenheter. Den grundläggande idén att ett och samma 
kan ges i olika former av givenhet och hur det kan ges – är i sanning äkta 
fenomenologi. Men det går inte att ur den utveckla den absoluta filosofi som 
Husserl önskade. Fenomenologin måste rekonstrueras på en annan bas. 

Nu kan vi förstå varför fenomenologin i Husserls version inte slog rot 
där vi kunde tro att den skulle accepteras, i den samtida psykologin och 
sociologin. Det är bara av filosofisk nöd som dessa vetenskapsgrenar hänger 
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sig åt absolut objektivism, behaviorism och liknande, fastän var och en 
förstår att det är otillräckligt. Att fenomenologin inte har fått fotfäste i dessa 
vetenskapsgrenar beror just på den principiella bristen på en teori om 
reflexion, på det naiva, okritiska schemat och antagandet att strålen når sig 
själv, att den återvänder till sig själv. 

I dag skall vi inte utveckla närmare hur man kan anknyta till den här 
problematiken via andra fenomenologiska ansatser än Husserls. När vi 
frågar efter den väsentliga skillnaden mellan Husserls och Heideggers filo-
sofi måste vi komma ihåg att Heideggers filosofi inte helt och hållet sam-
manfaller och överensstämmer med fenomenologin. Husserls filosofi gör 
anspråk på att fenomenologin är philosophia prima, att fenomenologin 
lägger grunden för alla vetenskaper. Heidegger menar något annat. Enligt 
honom finns det en disciplin som inte kan behandlas på annat sätt än feno-
menologiskt, nämligen den som utgör begynnelsen för vidare filosofiskt 
frågande, fundamentalontologin om den mänskliga i-världen-varon. 

Att Husserl saknar en kritisk teori om reflexionen innebär att han också 
saknar en teori om subjektet. Han har ingen förklaring till subjektets sub-
jektivitet, vilken form av vara som ett subjekt, ett mänskligt väsen har när vi 
tematiserar det – inte i dess relationer utan med avseende på det som gör 
det till vad det är i sin kärna, vad det är som gör det till ett mänskligt väsen. 
Således inte från den filosofiska antropologins, sociologins etc. aspekt. När 
vi tematiserar människans väsen måste vi ha en enhetlig grund och den 
måste tematiseras filosofiskt. Husserl saknar en teori om reflexionen och 
om subjektet, och fastän det verkar som om hela den transcendentala feno-
menologin skulle röra sig inom subjektet, har vi inte fått något uttryckligt 
svar på den här fundamentala frågan. 

Husserl försökte besvara två frågor: 1) Vad är den grund på vilken 
människan kan möta olika objekt; 2) Hur möter hon dem, hur går mötet 
till. Husserl sökte svaret utifrån den absoluta givenheten, medvetandets 
förmodade självgivenhet. Husserls lösning uppvisar en stor analogi med 
den spekulativa tyska filosofin, särskilt då med Hegel och dennes ”med-
vetande som är sitt eget begrepp”.9  

Den filosofiska frågan om vad som är filosofins sak har vi fått svar på. 
Filosofins sak är sanningen. Vi har sett hur Husserl bemästrade detta pro-
blem och i vad mån hans tänkande har flyttat problemställningen framåt. 
Han är en stor filosof som har haft fel men som på ett storslaget sätt tänkt 
en viss tanke ända till slutet. Och även om tanken visar sig vara en åter-
vändsgränd, ger den oss mycket. Trots allt man kan kritisera ger den oss en 
mängd delresultat i vilka vi kan skönja kraften hos ett skapande tänkande. Vi 
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har fått en stor sak, alla principers princip, som säger: sanningen måste visa 
sig för oss, vi kan inte tvinga den om den inte vill visa sig och vara med oss. 
Och så har vi också den geniala korrelationen mellan tom mening och 
uppfyllelse. 

Allt detta pekar på att vi har kommit sanningen nära. 
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IX. 

Förra gången hann vi inte avsluta diskussionen om det problematiska i 
Husserls filosofi. I dag skall vi därför försöka göra en sammanfattning och 
antyda den riktning som fenomenologin har tagit efter Husserl. 

Min föregående framställning utmynnade i en kritisk vidräkning med de 
grundläggande teserna i Husserls fenomenologi som en absolut filosofi 
baserad i en absolut reflexion. I denna reflexion fångas den mentala akten – 
som den viktigaste exponenten för det som finns i vår erfarenhet – i original 
på ett absolut sätt. Ett sådant gripande resulterar i en kunskap som är evi-
dent och ickerelativ, kunskap om saker i original, en adekvat kunskap, där 
det inte finns något mer att tillägga. Vi får då ett resultat och en kunskaps-
nivå som är tillräcklig för att vi skall kunna säga att i uppfångandet av den 
reflexiva erfarenheten och dess förlopp nulla re indiget ad existendum, att 
inget saknas för existens. Vi har fått den sista absoluta grund som, när vi 
stannar upp, utgör en tillförlitlig utgångspunkt för nästa tolkning, för att vi 
ska kunna förstå det som följer. Vår kritik ville visa att det inte existerar 
någon reflexion av en erfarenhetsakt som skulle fånga upp en sådan akt i 
original. Det existerar inte heller någon akt som kunde fångas upp och 
föremålsliggörs i original. 

Men har vi därmed inte likviderat Husserls hela ansats och fenomeno-
logins hela tankevärld? Har vi därmed inte hamnat i en position av förfeno-
menologisk filosofi, långt tillbaka före filosofin som överför den filosofiska 
tanken från abstrakta spekulationer till området för åskådning, för konkreta 
erfarenheter och deras analys och beskrivning? 

Vi vet att vår kritik utgår från fenomenologiska grundsatser, det är ingen 
abstrakt kritik som skulle ställa olika filosofiska positioner mot varandra, 
den utgår från fenomenets ståndpunkt, från det framträdandes ståndpunkt. 
Vi anser att det som Husserl har visat som något nytt i den filosofiska 
traditionen – nämligen att skillnaden mellan olika sätt för givenhet av sam-
ma sak är något som all vår erfarenhet baseras på – är något som måste 
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studeras, att det är det område där fenomenen, sakernas framträdande hör 
hemma. Men en sådan framställning av givenhetsformerna stämmer inte 
överens med idén om den sista absoluta grunden som allt framträdande 
hänvisar till som en grund för den reflexiva erfarenheten i vårt subjekt. 
Dessa två motiv stämmer inte överens, ja de står i motsättning till varandra. 

Vår kritik sker i fenomenologins namn, i namnet av Husserls filosofiska 
princip, alla principers princip: grunden för all kunskap, den egentliga 
grunden och högsta instansen är alltid erfarenheten, erfarenhetsåskåd-
ningen ur vilken alla argument till slut måste härledas. Ur framträdandet 
och verifikationen, inte ur argumentation och tomma teser. 

Vi menar att Husserl, när han ville ställa filosofin på ett absolut funda-
ment, föll för en frestelse som kan vilseleda varje filosof, nämligen benägen-
heten till konstruktioner. Att hans absoluta grund inte är verifierad utan 
konstruerad. Om det är så, då måste Husserls filosofiska motiv, alla de 
motiv som har fört honom till den transcendentala fenomenologin, tänkas 
igenom på nytt och underkastas revision. 

Idén att man kan studera erfarenheten genom en föremålsliggörande 
reflexion som fångar erfarenhetsakterna i original ligger till grund för idén 
om den fenomenologiska reduktionen, en reduktion av erfarenheten till ren 
immanens. Ren immanens är ett erfarenhetsförlopp som är oberoende av 
om föremålet för erfarenheten existerar eller ej, oberoende av om erfaren-
heten in concreto leder till bekräftelse eller besvikelse. Processerna för och 
strukturen hos verifikationen av föremål i erfarenheten är de samma vare 
sig vi sätter föremålet eller ej. Studiet av erfarenhetsstrukturerna kräver inte 
sättande, tvärtom, om vi enligt Husserl skall nå fram till filosofisk kunskap 
måste vi bortse från föremålet, därför att det enda som går att fånga med 
absolut säkerhet och verifierbarhet är den subjektiva sidan, erfarenhetsakten 
– noesis. Den noematiska sidan är ett korrelat som inte försvinner vid 
reduktionen. Av det satta föremålet blir det blott ett fenomen av ett föremål, 
och det är fenomenet som tjänar som en ledtråd i de analyser som skall visa 
oss det egentliga absolut gripbara föremålet – det subjektiva erfarenhets-
förloppet. Om det inte existerar något möjligt föremål för den fenomeno-
logiska reflexionen så har idén om en fenomenologisk reduktion inget 
berättigande, eller också måste den omformuleras på ett helt nytt sätt. Att 
man samtidigt måste offra tanken på den rena eidetiska psykologin hänger 
också samman med detta motiv. 

Varken den fenomenologiska reduktionen, som skulle ge ett absolut 
transcendentalt subjekt, eller en rent eidetisk psykologi – som abstraherar 
från allt empiriskt och materiellt – som reflekterar ett empiriskt, eller rättare 
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sagt, ett slutgiltigt subjekt, är framkomliga filosofiska vägar. Men vi får vara 
aktsamma om det som inte drabbas av vår kritik. Självförvissningen om 
cogito rubbas ej, kritiken berör inte ego cogito som något garanterat av sig 
självt, och inte heller att dubito ergo sum är en absolut evidens. 

Vad blir då kvar av fenomenologin? Väldigt mycket. Allt det som vi kan 
kalla fenomenologins noematiska sida. Att vi inte kan reducera fenomenet 
till ren immanens betyder inte att fenomenet inte är ett fenomen, tvärtom! 
Det är först nu som fenomenologin förvandlas till en lära om framträdandet 
som sådant och inte en lära om en absolut grund till vilken fenomenet 
skulle behöva reduceras. 

Denna konception av fenomenologin som en lära om framträdandet har 
oöverskådliga konsekvenser! Vad betyder egentligen reduktionen till rent 
medvetande, ren immanens? Det betyder att framträdandet – så som tidigare 
i traditionen – inte erfars som ett framträdande utan som en art av varande, 
som en viss art av det som redan visat sig och inte som dess visande. 

När vi diskuterade Platons 7:e brev (som hör till filosofins nyckeltexter), 
såg vi att Platon redan då visade samma djupa insikter som Husserl kom-
mer fram till i den VI:e logiska undersökningen. Allt jag på något sätt 
känner till, allt som visar sig, framträder för mig, passerar vissa etapper, 
etapper av framträdande. För varje sak som jag kan känna till handlar det 
om följande etapper: 

 
ordet (hos Platon namnet, onoma) 
begreppet (logos), tom intention, ett bristfälligt modus av sakens 
givenhet 
åskådningen (bilden, eidolon) 
tesen (alethes doxa) 
åskådandet av saken själv (episteme); detta står saken närmast, 
saken visar sig själv som den är, autentiskt, inte i ett bristfälligt 
modus, utan så som den är. 

En sak som visar sig behöver ett visst utrymme, en spelplan där den kan 
framträda, något som inte är saken själv men som visar den, som låter den 
så att säga framträda för oss. Men när Platon säger onoma (namn) och logos 
(begrepp) är detta endast saker, bara luftrörelse när man uttalar det (i dag 
säger vi akustiska vågor). Han tappar liksom hela åskådningsaspekten och 
hoppar över uppvisandenivån till nivån av något som är. Det som är får vi 
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kunskap om just därför att det har visat sig, att det uppenbaras. Men på 
vilken grund? 

Det är framträdandeprocessen som sådan som är fenomenologins tema. 
En sak kan inte göra annat än att visa sig och bli verifierad på ett sådant 
område eller fält. Att studera hur en sak visar sig i bristfälliga eller 
autentiska modus betyder att iaktta framträdandet som sådant. Det innebär 
inte att iaktta sig själv (”jaget” hos Husserl) för vilken sakerna visar sig, där-
för att även jag är ett varande bland andra varanden, så tänker Husserl. Men 
det hör till framträdandestrukturen att det inte existerar något rent före-
målsligt framträdande, att endast saker visar sig. Sakernas framträdande 
hänger ovillkorligt ihop med framträdandet av varelser som jag själv. Å 
andra sidan kan ingen varelse som jag själv visa sig utan att någon sak visar 
sig samtidigt. Det är en ömsesidig fundering. Att föra över det ena på det 
andra (sakernas framträdande på mitt eget framträdande) innebär endast 
ständigt nya försök att förenkla strukturen hos framträdandet som sådant. 

Nu vill jag gärna tala om att det existerar en fenomenologisk riktning 
och en tänkare som sedan länge har utarbetat fenomenologin som en lära 
om framträdandet utan att reducera framträdandet till ett subjektivt 
varande – och utan att uttala en direkt kritik av Husserl. Tänkaren heter 
Martin Heidegger. 

För Heidegger är inte huvudsaken fenomenologin som sådan, som en 
disciplin som skall gå före alla andra och vara deras fundament. Hans 
huvudsakliga intresse går i en annan riktning, nämligen mot en förnyelse 
och en ny vändning av den filosofiska fråga som sysselsatte den grekiska filo-
sofins klassiker, framför allt Aristoteles, då han ställde frågan om betydelsen 
av ordet to on (det varande, något). Heidegger vände sig liksom instinktivt, 
ledd av sin filosofiska känsla, bort från den subjektiva fenomenologin, från 
den fenomenologiska transcendentalismen. Men även hans egna filosofiska 
motiv utmynnar slutligen på sitt karakteristiska sätt i problemet att saker, vi, 
vår nästa, världen, visar sig för oss – att allt detta är. Så han undersöker hela 
tiden innebörden av detta ”är”, det är det han bryr sig om. Vid varje fram-
trädande är vi tvungna att förutsätta att det som visar sig för oss finns, att det 
verkligen är ett vara, inte bara ett fenomen, en del av vårt upplevande, att det 
inte är något privat, att det är i ordets rätta bemärkelse. 

Vad betyder detta ”är”? Att varanden avslöjar sig för oss just i det att de 
är och som de är. 

Husserls transcendentalism, hans lära om en reduktion till ren imma-
nens som vi kan fånga upp i original med ett reflexivt seende, är i förhål-
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lande till den traditionella transcendentala filosofin – Kants och hans efter-
följares filosofi – en speciell transcendental filosofi. 

Kant försökte med sin transcendentala filosofi visa att föremålen i vår 
erfarenhet och deras sammanhang – det vi kallar den empiriska realiteten – 
att allt detta egentligen baseras på synteser, på en syntesakt som inte fångats 
upp reflexivt utan skapats genom logiska omdömen. Det är en syntesakt 
vars yttersta förutsättning är jaget, alltså en akt av en rent spontan tanke-
verksamhet. I sin rena identitet är ”jag” grunden för konstruktionen av 
saker, det vill säga för produktionen av erfarenhetsföremål genom subjektet. 
Den transcendentala filosofin skall visa det här grundmomentet, alltså sättet 
på vilket ett föremål blir till. Man skulle kunna säga att Kant i viss mening 
också vill lösa problemet med hur sakerna visar sig för oss. Distinktionen 
mellan phainomena och noumena handlar om fenomenets karaktär som 
sådant, det som kan visa sig för oss och det som gör visandet möjligt. Kants 
och hans anhängares grundtes är samma som Husserls, bara mycket radi-
kalare uppfattad. Den yttersta grunden för framträdandet är subjektet som 
ett rent ”jag”, ett jag som utför erfarenhetssynteser. Kritiken av det rena 
förnuftet skall med sin transcendentala analytik visa oss hemligheten med 
hur fenomenala föremål skapas för oss. Att undersökningen av denna hem-
lighet leder till en ännu djupare hemlighet kan vi för närvarande lämna 
därhän. Det viktigaste är att Kant vill visa att syntesen förutsätter ett ”jag”, 
att en akt av en syntetisk inbillningskraft skapar möjligheten för det feno-
menala föremålets enhet. 

Husserls transcendentala fenomenologi gör inga anspråk på något 
sådant, den är en speciell, oenhetlig skapelse. Hur blir det då med Husserls 
transcendentala reflexion? 

Husserls transcendentala reflexion har som ledtråd för sina analyser ett 
erfarenhetsföremål (ett sinnesobjekt, t. ex. en bänk). Analyserna visar att 
bänken är given i en varseblivningsakt och att akten är strukturerad, att den 
är föremålets enhet sedd från olika sidor. Akten att se från den ena sidan 
hänvisar till möjligheten av seendeakter från andra sidor, något vi studerar i 
reflexionen. Samtidigt blir vi medvetna om att varseblivningsakten förut-
sätter vårt kroppsliga agerande, distans, kinestes; det behövs en rumshori-
sont, sakens yttre och inre horisont, således verkligen fenomenella drag. 
Och samtidigt är det så att det som jag uppfattar i original, föremålet för 
den transcendentala reflexionen, inte är ett föremål i sin enhetlighet, utan 
en varseblivningsakt, en horisont, kinestetiska sammanhang. Det är dessa 
jag i verkligheten har framför mig i ren immanens. Men det ställs aldrig 
någon fråga om hur immanensen bär sig åt för att föremålet skall visa sig 
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som sådant. Detta försökte Kant lösa. Hur immanensen beter sig för att det 
ur den på den andra sidan, den noematiska, skall växa fram en före-
målslighet med en viss struktur är inte ämnet för den här fenomenologiska 
filosofin, därför att det är en reflekterande, inte en konstruerande feno-
menologi. Den vill studera sitt objekt i ren åskådning och lösa problemen 
genom verifikation, inte med dialektiska konstruktioner. 

Om det är så, då kan vi se att Husserls transcendentalism blev en ofull-
komlig, eller kanske bara en halv transcendentalism. I jämförelse med 
transcendentalismen hos Kant eller Fichte är Husserls transcendentalism 
något till övermåttan blygsamt. Husserl bara konstaterar, han tittar inte in i 
det transcendentala subjektets skapande verkstad. Han förutsätter bara att 
det transcendentala subjektet har en principiellt dubbel, noematisk-noetisk 
struktur. Här har alltså filosofen lösningen klar redan från början. Kant vill 
visa att ett objekt är nödvändigt: När det finns ett ”jag”, måste det också 
finnas ett objekt. Han vill visa på den nödvändiga förbindelsen mellan 
”jaget” och föremålsligheten. Hos Husserl finns ingen sådan logisk nöd-
vändighet, hos honom finns endast nödvändigheten av en faktiskt konsta-
terad eidetisk struktur. 

Skulle det då inte vara bättre att i stället för konstruktioner som oftast är 
subjektivistiska gå vägen över analysen av fenomenet och framträdandet i 
dess givenhet och i dess struktur så som det framträder – alltså fenomeno-
logins väg? Då möter vi problemet med studiet av framträdandet som 
sådant. Essensen i Logiska undersökningar I är upptäckten att det är möjligt. 
Men Husserl lyckades inte utveckla sina sonderingar och djupa insikter – 
som han utförde endast på området för logiska strukturer som utsagan, 
betydelsen och deras relation till uppfyllelsen – till ett verkligt filosofiskt 
program. När han började närma sig ett sådant program övergav han det 
rena framträdandet, reducerade det till ett varande och inlät sig på 
konstruktioner. 

Men då dyker det strax upp en invändning. Är vi inte inne på något även-
tyrligt? Finns det någon mening med att analysera framträdandet som sådant, 
utan en säker grund, handlar det inte bara om en filosofisk fantasmagori? 

Det är inte så att framträdandet svävar helt i det fria. Det utspelar sig i 
världen, det hör lika mycket till verklighetens värld som verkligheten finns 
inom ramen för framträdandet. Men man måste göra klart för sig att ord-
ningen och lagbundenheten av realiteter som sådana, den tidsrumsliga 
kausala ordningen som binder samman naturliga realföremål, är väsens-
skild från den ordning på vars grund saker kan framträda. Den natur som vi 
har lärt oss att se som objektivt existerande och således på ett visst sätt 
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framträdande i sin egen, självständiga inre lagbundenhet i vilken den 
studeras av objektiva naturvetenskaper, skiljer sig principiellt från det på 
vars grund arbetet inom dessa vetenskaper skall kunna utföras. 

Det som kännetecknar det mänskliga förhållningssättet till existerande 
saker är att vi förhåller oss till dem som till en framträdande eller uppen-
barad sak. När vi arbetar, kämpar, umgås, älskar eller hatar, innebär det 
alltid en relation till något uppenbart, något som är öppet för oss och som 
sådant talar till oss och berör oss. Att studera den här ordningen är inte mer 
paradoxalt än Husserls konstaterande i Logiska undersökningar att det vad 
gäller exempelvis för logiska föremålsligheter existerar ett visst sätt för 
fenomenalisering, tillträde till dem. Detta innebär givetvis i sina yttersta 
konsekvenser att vi måste bli medvetna om att världen omfattar mera än 
bara en ordning av varanden och att vi tvingas att överskrida den äldre 
filosofiska konception på ett sätt som endast räknar med de varande, uppe-
nbara sakerna och inte frågar efter hur de kan vara uppenbara, hur de kan 
visa sig. Det är först här som fenomenologin visar sitt rätta ansikte som inte 
går att subsumera under någon av de traditionella filosofiska modellerna. Det 
är här som en möjlighet uppenbarar sig som tillåter oss att gå djupare och 
framåt och att fördjupa oss i de positioner ur vilka motsatserna i traditionella 
filosofiska teser som materialismen – spiritualismen, transcendentalismen – 
empirismen, och allt vad dessa konceptioner heter, vuxit fram. 

För en filosofi som arbetar med en analys av framträdandet borde 
metodfrågan vara viktig. Som ni känner till bestod Husserls metod i att det 
var föremålsligheter som var ledtråden i den transcendentala analysen. 
Vilket objekt som filosofin än sysslar med, om det nu är ett idealt eller ett 
naturligt, levande, samhälleligt varande, är det alltid föremålet självt i sina 
strukturer som får tjäna som vägvisare, som ett index för tillträdet till sig 
självt. Ledtrådens metod kan med viss modifikation accepteras, men utan 
ambitionen att föra över fenomenets fenomenalitet till subjektiva förlopp, 
till ett subjektivt varande. 

Vi måste dock göra noggranna och stränga distinktioner, därför att det 
hos Husserl existerar en dubbel subjektivitet: 1) subjektiviteten som antas 
vara originärt erfarbar i reflexionen, 2) ett annat subjektivitetsbegrepp som 
dyker upp i den sista avhandlingen, i skriften De europeiska vetenskapernas 
kris och den transcendentala fenomenologin.10 Världen är oss given (vor-
gegeben) utan någon aktiv medverkan från vår sida. Aktiva förhållningssätt 
är alltid skapande, vi skapar matematiska objekt, begrepp som vi analyserar 
etc. Men världen är oss inte ursprungligen given i sådana akter utan i vårt 
livs passivitet och receptivitet – jag lever och världen hör därtill, världen 
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omger mig. Det är naturligtvis en värld av olika perspektiv (klassrummet, 
gatan, slottet), en värld av givenhetskaraktärer (en del finns i original och en 
del är bara antydd; men det antydda är). Allt detta kan också betecknas som 
subjektivt. I verkligheten är dock den här subjektiviteten en fenomenalitet 
hos fenomenet världen. 

Världen kan inte vara given och visa sig på något annat sätt än i 
perspektiv, genom oklarheter, genom modaliteter av visshet. I sig själv är 
dock världen varken något perspektiv, en tvivelaktighet, givenhet eller icke-
givenhet. Världen som sådan är något vi studerar som ett ideal i det kun-
skapssökande om världen som vetenskaperna bedriver. De bortser från den 
subjektiva sidan, från fenomenkaraktären och de uppfattar fenomenet som 
en approximering, ett sätt att närma sig den äkta världen, ett sätt på vilket vi 
ser världen som den är. Det är de objektiverande vetenskapernas värld. 

Det viktiga är att de objektiva vetenskapernas värld, objektiveringens 
värld, är tillgänglig endast på basis av det ursprungliga fenomenet. Den äkta 
världen kan inte upptäckas på något annat sätt. 

Framträdandeprocessen är inte en process som utkristalliseras i ett i sig 
självt absolut gripbart subjekt eller i dess aktiviteter. Hela världen av 
givenhetskaraktärer, av perspektiv, har en egen fenomenal lagbundenhet 
och struktur. Det är den här strukturen som fenomenologin vinnlägger sig 
om och vill studera. 

Det är viktigt att komma ihåg att om vi skall kunna se skillnaden mellan 
fenomenets fenomenalitet och det som visas i fenomenet måste vi förstå att 
det som visar sig i fenomenet, är. Fenomenen finns inte i sig själva, de är 
bara något som leder vidare någonstans. Fenomenaliseringen har sin funk-
tion: fenomenen visar varanden i deras vara – i deras väsentliga struktur 
och uppbyggnad. Fenomenets fenomenalitet innehåller redan den princi-
piella förståelsen av tingens struktur. (Hos Husserl hör den här strukturen 
ihop med hur varseblivningsobjektet visar sig för oss, hur det uppfyller eller 
sviker sina anteciperingar och låter dem upplösas i en illusion). 

Vårt sinne för den väsentliga strukturen vägleder oss i vår praktiska 
erfarenhet och vid aktivt kunskapssökande, vid teoretisk forskning. Inom 
vetenskaperna måste vi antecipera hur objektet är strukturerat om vi över-
huvudtaget skall kunna undersöka det och ställa meningsfulla frågor. Vi 
måste ställa frågor till naturen som den skall kunna besvara. Därav följer 
problemet med helhetsanteciperingar. Problemet måste a priori frigöras 
från traditionella filosofem som exempelvis medfödda idéer eller idéernas 
evighet. Det är teser vars fenomenella innehåll och ursprung det är nödvän-
digt att utforska. 
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I fenomenets fenomenalitet ligger förståelsen av tingens väsentliga 
strukturer, men dessa strukturer är inneboende i, oskiljbara från tingen. Å 
den andra sidan är fenomenet som fenomen något som är principiellt skilt 
från tingen. Sakerna kan visa sig endast om det finns något som skiljer sig 
från varanden som sådana, något som överskrider dem på något sätt, som ger 
dem en viss spelplats, något som inte är dessa varanden i den meningen att 
det inte hör till deras väsensstruktur. Här har vi ett viktigt problem. Inne-
börden av varats mening löser vi inte genom frågan om de varande tingens 
struktur. Frågan om varats mening måste ställas radikalare och syfta djupare. 

Å ena sidan är varat något som vi måste ha en förståelse av innan vi 
börjar analysera saker, å den andra är det ett avslöjande av att saker som på 
ett typiskt sätt är strukturerade som fysiska föremål, våra nästa, livet, sociala 
sammanhang, historiska skeenden – är. På så sätt, förefaller det, hänger feno-
menologins problematik samman med problematiken gällande meningen att 
något är. Och eftersom vi har alla villkors villkor, alla grunders grund, måste 
vi ställa frågan: Hur blir detta är, som vi förstår, som skiljer sig från vad 
sakerna är, hur blir det tillgängligt, hur kan det fenomenaliseras, vad är det 
som erbjuder detta ”är” den plats utifrån vilken vi först kan förstå det? 

Problemet med fenomenets fenomenalitet kan man dela upp i tre etapper: 
 
1) Fenomenaliseringen av det varande, av sakerna i deras föremålslighet, 

i deras egna strukturer. 
2) Varat som grunden för en sådan fenomenalisering. 
3) Det som bildar grunden för fenomenaliseringen av själva varat, som 

inte kan subsumeras under varande ting eller fenomen i den ursprungliga 
ordbetydelsen. 

Det här kommer vi, förhoppningsvis, att tala om så småningom. 
När vi nu har gjort en ansats till en principiell kritik av Husserls filosofi 

som transcendental subjektivism, betyder det inte att vi har övergivit 
fenomenologin, utan att vi försöker återupprätta den till renheten hos dess 
ursprungliga filosofiska syfte. 
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X. 

Jag vill ännu en gång sammanfatta sättet på vilket Husserls fenomenologi 
innehåller rester av brentanism och genom den också cartesianism som är 
ojämbördig och oförenlig med fenomenologins yttersta syfte. 

Cartesianismen är en metafysisk teori med rötter i en urgammal tradi-
tion. Eftersom denna traditionella doktrin har utövat ett visst inflytande på 
fenomenologin skall vi gå igenom den i korta drag. Vi inriktar oss dels på 
upptäckten av och det ursprungliga syftet med fenomenologin i Logiska 
undersökningar, dels på principerna i det cartesianska kunskapsbegreppet, för 
att sedan se hur dessa två tankekomplex möts och påverkar varandra hos 
Husserl och hur de leder till Husserls systematik och dess problem. 

Vi har tidigare sagt att den synnerligen viktiga upptäckt som gör feno-
menologin till fenomenologi ligger i att den, i stället för att studera tingen i 
deras inre karaktär och lagbundenheter, började undersöka sättet på vilket 
sakerna framträder för oss. Det verkar vara en ren banalitet, en uppgift som 
definitivt inte betyder något nytt. Begreppet uppenbarande, framträdande, 
är ju gammalt. Alla traditionella metafysiska system talar om fenomen-
världen som något skilt från den värld som är. Sig-visande, framträdande 
som psykiska processer som utspelar sig i vårt inre är något som en positiv 
vetenskap, psykologin sysslar med. Fenomenologins nydaning beror inte på 
att man skulle ha upptäckt fenomenbegreppet, sig-visandet, framträdandet, 
utan i det sätt på vilket man försöker tematisera fenomenbegreppet, hur 
man ser det filosofiskt, hur man gör det filosofiskt fruktbart. 

Som vi tidigare har visat utgår det fenomenologiska angreppssättet från 
språkets viktiga förmåga att uttrycka samma sak i olika former av givenhet. 
Vi kan uttrycka samma sak med en otydlig anspelning (som vi ändå för-
står), med ett ouppfyllt innehåll, ett oegentligt sätt att vara, en annan gång 
åskådligt, närvarandegjort, en tredje gång så att saken själv står framför oss i 
original. En och samma sak ger sig till oss på olika sätt. 
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Vi kan erinra oss den viktiga läran om doxiska karaktärer. Det är inte 
bara modus av visshet som ges oss föremålsligt; vi sätter exempelvis ett 
omdömesinnehåll i ett omdöme även om vi är tveksamma och inte har full 
visshet, som en möjlighet, en hypotes. Dessa karaktärer kopplas samman 
med innehållet, de hör inte till livets gång utan till den föremålslighet som vi 
just då sysslar med. Det är omdömesföremålsligheten och inte mitt liv som 
är säker, problematisk eller sannolik. 

Det finns ett vidsträckt område där en och samma sak kan ges på olika 
sätt och där det finns olika lagbundenheter för hur vi går över från den ena 
formen av givenhet till en annan. Det är detta område av fenomen som 
fenomen som fenomenologin utforskar i dess lagbundenhet. Detta därför att 
det är framträdandet som gör fenomenet till ett fenomen. Ett fenomens vara 
beror på dess framträdande, sig-visande. Ett fenomen är något som visar 
sig, något som i sitt framträdande finns här och som avslöjar något vidare, 
det hänvisar till något utanför sig självt. 

Det traditionella sättet att tematisera fenomenet på innebär att man inte 
uppfattar det som ett fenomen utan som något annat, ursprungligen något 
annat än ett fenomen, som ett varande som ligger till grund för fenomenet, 
som något på vars grund fenomenet först blir till ett fenomen. Psykiska 
processer är exempelvis något som så att säga avbildar det varande. Man tar 
inte fenomenet i dess inre renhet, i dess inre struktur, utan placerar det i en 
kontext av något som redan har visat sig, uppenbarat sig för oss. Man 
studerar inte framträdandet som sådant utan föremålen som har visat sig, 
som i kausala eller andra sammanhang grundar, orsakar eller komponerar 
framträdandet. 

Det fenomenologiska sättet att tematisera fenomenet på är helt annor-
lunda. I Husserls Logiska undersökningar har fenomenologin visat sig vara 
något nytt i filosofin, nämligen en inre, deskriptiv analys av fenomenet som 
sådant, utan något försök att underbygga det med en teori, med kausalitet 
eller andra förutsättningar. Att förbli kvar i området för fenomen som feno-
men är en tendens som formuleras i alla principers princip: att det är sättet på 
vilket saken själv framträder som är den grund till vilken vi tar vår tillflykt vid 
den slutliga, principiella filosofiska analysen av kunskapen om framträdandet, 
sig-visandet. Det sätt på vilket saken visar sig själv, sättet på vilket den ges och 
så långt den ges, utan att överskrida den ursprungliga givenheten. 

Nu invänder ni: fenomenet som sådant? Runt omkring mig visar sig 
saker genom mina sinnen, i mina omdömen visar sig bestämda relationer, i 
teorier visar sig hela sammanhang av varandets olika områden. Själva fram-
trädandet, vare sig det nu handlar om enstaka ting eller relationer eller hela 
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kontexter, är också något som är. Fenomenet har också sitt vara, och därför 
att fenomenet är, måste man ovillkorligen ställa problemet om hur man 
inordnar det i det övriga varandets helhet. 

Det är utan tvekan så att när vi talar om fenomenet som ett fenomen, 
förnekar vi inte dess existens, som om det skulle sakna vara. Det är själv-
klart att det är. Men om vi skall lösa problemet som ett filosofiskt problem 
får vi inte blanda ihop fenomensfären och fenomenvarat med sfären för 
sakernas vara. Det vi har visat i historiska exempel – hur man sedan långt 
tillbaka (i alla fall sedan Platon) alltid på nytt upptäcker problemet med 
olika slag av givenhet – vittnar också om att dessa två regioner ständigt 
blandas ihop i den filosofiska historiska traditionen. I stället för att under-
söka sättet på vilket sakerna visar sig, hur

 
varanden visar sig, undersöker 

man det framträdande varandet självt. Det varandes framträdande överförs 
på varanden som träder fram. Det som är grunden utan vilken vi aldrig 
skulle kunna nå fram till kunskapen om något, nämligen framträdandet – 
och sakerna finns endast på dess grund – överförs på tingen som så att säga 
redan har genomgått processen av fenomenalisering, av framträdande. 
Sålunda förvandlas i den metafysiska traditionen problemet med de olika 
sätt på vilka samma sak är oss given till olika grader av det varande, eller till 
olika grader av vår kunskap om det varande. Men även kunskapsin-
hämtandet är något reellt, en bestämd sak, en process som även den först 
måste framträda för oss om vi skall kunna tala om det på ett meningsfullt 
sätt. Vi måste först skapa oss en tillgång till det, det måste öppnas för oss. I 
stället är den filosofiska traditionen full av resonemang om lägre och högre 
kunskapsformer, om sinnesförnimmelser, om förnuftet, om gripandet av 
det individuella, av helheten eller av väsendet. Allt detta visar på en princi-
piell tendens, tendensen att hoppa över problemet med fenomen som 
fenomen. Att hoppa över fenomenologin och föra över den till något annat, 
till en lära om något varande som framträdandeprocessen funderas i, på 
vilket den beror, från vilket den följer, i vilket den vilar. Som om fram-
trädandet som sådant inte skulle vara något originärt varande, som om man 
för det behövde hitta en djupare, mer ursprunglig grundval. 

I viss mening är det så att fenomenet självt uppmanar till ett över-
skridande. Varför? Därför att ett fenomen inte är självtillräckligt. Ett feno-
men är alltid ett fenomen av något, det uppenbarar något, i ett fenomen 
visar sig något annat än fenomenet själv. Det gäller även för fallet med ett 
fenomen av oss själva. Vi själva hör bestämt till fenomenets väsen, till dess 
struktur. Ett fenomen har alltid strukturen av framträdandet av något för 
någon. I ett sådant framträdande finns en uppmaning från fenomenets sida 
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att på något sätt överskrida det. Men bara därför att fenomenet måste 
överskridas i riktning mot ett varande som det uppenbarar, betyder det inte 
att fenomenet självt inte skulle vara ett autonomt varande, ett varande som 
inte kan förklaras, tolkas utifrån det varande som framträder för oss. Ett 
fenomen hänvisar alltså på ett väsentligt sätt utåt, bortom sig självt. Men detta 
hänvisande får vi inte fatta så att det vara som fenomenet visar på kunde 
förklara fenomenet självt. Fenomenet förklarar alla varanden därför att det 
belyser dem, men inget varande har förmågan att förklara ett fenomen. 

En särskild upptäckt i Logiska undersökningar, trivial men samtidigt 
djup, har visat hur man kan utveckla framträdandet av ett visst område av 
logiska strukturer i det inre, som ett fenomen. Men vad har hänt samtidigt? 
Logiska undersökningar är en fenomenologisk belysning av det logiskas 
fenomen, av logos, av det meningsfulla språket, framför allt av kunskapens 
och vetenskapens språk. Vetenskapen befattar sig med teser, med omdömen 
vilka så långt som möjligt skall vara meningsfulla för alla bedömare samt 
med teorier som består av sammansatta och giltiga omdömen. Men vi vet 
att vetenskapliga teorier endast utgör en del av vårt liv. Ingen kan leva hela 
sitt liv i vetenskapen, en ”logos”-man är man så att säga endast under sin 
arbetstid. Livet och de med det sammanhängande framträdelserna och 
fenomenen är en vida större sak. Att se fenomenet som ett filosofiskt pro-
blem betyder att överskrida vetenskapens kunskapsområde – där man upp-
täckt och utvecklat fenomenets filosofi – och bege sig ut till vidare sfärer, 
det vill säga att fatta fenomenet och fenomenologins problematik univer-
sellt. Det var detta som var Husserls problem: hur man skulle kunna göra en 
radikal filosofisk teori och metod av en onekligen filosofisk men partikulär 
upptäckt, hur skulle man genom fenomenologin och på dess grund kunna 
förnya filosofin. Husserl anknöt till en tradition som var honom välbekant 
genom hans lärare Brentano och försökte fördjupa och utvidga den med ett 
nytt problem och begrepp gällande olika sätt av givenhet. Det är projektet 
gällande fenomenets filosofi som framträder i Logiska undersökningar. 

Vi får än en gång skissera den tradition – den cartesianska tradition – 
som Husserl anknöt till. I den, som i hela den traditionella filosofin, fanns 
naturligtvis fenomenproblemet latent närvarande. Så som det alltid funnits 
närvarande i filosofin, därför att filosofin reflekterar över världen princi-
piellt och vill förstå och gå till tingens rötter, och därför att tillträdet till 
sakerna sker genom fenomen, i det sätt på vilket sakerna visar sig. Detta är 
ett akut problem även i cartesianismen och har där fått sin gamla, i tradi-
tionen utkristalliserade form. 
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Hur formulerar Descartes problemet med framträdandet, med feno-
menet? Descartes utgår från överväganden om vissheten och ovissheten av 
alla våra tankar och kunskaper, teser. Redan en sådan visshet eller ovisshet 
har tetisk karaktär. En tes är att sätta något som varande. Den enkla viss-
hetens modus kan ersättas med andra karaktärer som problematiskhet, 
tvivel, modalisering etc. Då filosofin strävar efter sanning och sanningen 
naturligtvis inte är något som jag antingen har eller inte har, utan något jag 
vill ha i visshetsmodus, blir visshetsproblemet viktigt. Det handlar alltså om 
framträdandets och visshetens problem. 

Descartes uppfattade problemet som en fråga om hur man kommer fram 
till ett system av teser, garanterat säkra sanningar som länkats ihop till ett 
konsekvent system så att vi, när vi följer länkarna tvingas gå igenom hela 
kedjan och acceptera hela systemet av teser. Vi går till väga på ett liknande sätt i 
vissa vetenskaper som konstituerats långt innan Descartes, exempelvis i 
geometri. 

För geometrin är det karakteristiskt att sanningen – vissheten om teser – 
visar sig genom ovanstående tillvägagångssätt. Har man accepterat vissa 
grundidéer, teser, måste man gå igenom hela systemet och på så sätt utvidgar 
man den ursprungliga vissheten – som i början är en obetydligt upplyst fläck, 
några få ursprungliga insikter – till hela området av de systematiskt samman-
länkade kunskaperna. Här föreligger en modell som visar hur man från en 
liten gnista av ursprunglig givenhet kan antända en klar eld av kunskap. 

Descartes menar att man på samma sätt skall kunna lösa filosofiska 
frågor. Hos honom betyder fenomenaliseringen att det ursprungliga kun-
skapsområdet utökas från några få teser till ett helt förgrenat och välordnat 
system. Men det är skillnad mellan det som geometrin gör och det som 
filosofin syftar till. Det geometriska systemet är partikulärt, det gäller för ett 
begränsat område. Dessutom är det så att den visshet vi möter inom geo-
metrin inte är radikal. Hur så? Därför att utgångssanningarna visserligen är 
garanterade, säkra, men endast med avseende på ett visst, för geometrin, 
tillräckligt ändamål. Avsikten är att bygga upp ett kunskapssystem som har 
giltighet utan hänsyn till verklighet eller overklighet. Geometri skulle man 
kunna syssla med även i drömmen. 

Filosofin däremot vill ha en generell och radikal visshet, inte en visshet 
med avseende på det ena eller det andra, utan en visshet i stort, varandets 
visshet, visshet gällande allt den sätter överhuvudtaget. Den här vissheten 
kan filosofin erövra i trygghetens motsats – i ett absolut och radikalt tvivel. 
Fortsättningen är sedan klar och välkänd. Det existerar en enda princip som 
står emot detta tvivel och som själv garanteras av det: Dubito ergo sum. Det 
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handlar om vissheten av detta jag tänker. Dubito är ett tankemodus och det 
enda som är relevant för den ursprungliga urvissheten. Dubito ergo sum 
garanterar Cogito ergo sum. Och inte bara cogito i den trängre betydelsen av 
omdöme, utan i betydelsen av allt det som karakteriserar och modifierar 
min existens i det ögonblick jag i reflexionen blir medveten om den som ett 
faktum. Cogito är affirmo, nego, volo, cupio etc.11 Det är varje modus av 
tänkande, cogitatio, allt jag omedelbart erfar i reflexionen som den inre 
verksamhet hos mig som befattar sig med något föremålsligt. Det är tanke-
verksamhet inte som logiska akter utan som medvetande. 

Begreppet, föreställningen (men inte ordet) medvetande härstammar 
från Descartes. Den äldre traditionen saknar detta begrepp, den grekiska 
filosofin och skolastiken som arbetade i den aristoteliska traditionen klarade 
sig utan medvetandebegreppet. Det fanns begrepp som betecknade psykiska 
aktiviteter som aisthesis, fantasia, mneme, men inget allmänt medvetande-
begrepp.12 Det är begrepp som uttrycker förmågor, alltså inte bara psykisk 
aktualitet utan potentialitet, virtualitet och således inte begrepp för med-
vetande i ordets egentliga betydelse. Hos Aristoteles är exempelvis fantasia 
inte bara fantasi utan också kapacitet, föreställningsförmåga. Descartes 
cogitatio är inte en sådan potentialitet; cogitatio som jag erfar och som 
garanteras av medvetandets självförvissning är endast en aktuell fas av en 
aktuell upplevelse. Cogito garanterar givenheten av cogitationes, givenheten 
av medvetandet som sådant. Det är den första visshet vi har. 

Hur kommer Descartes vidare? Så länge det bara är cogito som är säkert 
och endast i dess aktuella fas (i dess immanens, skulle vi säga i dag), vet vi 
inte hur vi skall komma vidare till andra teser om världen. Hittills har det 
varit teser om oss själva. I ingressen till 2:a meditationen säger Descartes att 
det är lättare att erfara anden än tingen, det vill säga att vi får kunskap om 
anden tidigare, och att kunskapen om den är mer fundamental än kun-
skapen om andra saker, ty det som ges oss här är verklig kunskap, inte 
endast ett anspråk på kunskap. Dubito, affirmo, volo etc. är sanna om-
dömen, kunskaper. När jag däremot uttalar meningen; ”Affirmo, sole 
moveri”, då är den del av meningen som uttalar tesen om att solen rör sig 
ännu inte sann kunskap, ”affirmo” i reflexionen är däremot redan kunskap, 
den gäller egot. Därför kan man nå kunskapen om det mentala tidigare och 
lättare än kunskapen om det övriga. Kunskapen i mitt ”affirmo” är omedel-
bar, kunskapen om andra ting, till exempel ”sole moveri” förmedlas av att 
cogitatio har ett cogitatum. Detta cogitatum kallar Descartes idea. Varje 
cogitatio har ett cogitatum, vare sig det nu är ett objekt för tanken, för 
varseblivningen eller för viljan eller önskan. Det viktiga är att om vi vill 
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komma vidare från ego cogito måste vi finna vissa kriterier som tillåter oss 
att sätta vissa cogitata med samma säkerhet som vi sätter cogito. Det är 
nödvändigt att överföra säkerheten från cogito till cogitatum. 

Descartes antar att det finns ett cogitatum som är minst lika säkert som 
cogitatio i vårt medvetandes självförvissning. Vad betyder det? Våra idéer 
förmedlar mellan oss och tingen. Idéerna finns omedelbart i oss, men de är 
inte omedelbart garanterade som kunskap. Descartes menar att vi åtmin-
stone i ett fall har en säker garanti för en idé som är ett cogitatum för vår 
cogitatio. Idén som med vissa förbehåll garanterar säkerheten för övriga 
cogitata är idén om Guds existens. Detta implicerar att vi i de säkerställda 
idéerna har representanter för tingen själva, det vi behöver för att erfara 
sakerna själva; att vi i dem har ett möjligt sätt på vilket sakerna själva kan 
framträda för oss. 

I cogito har jag en garanti för min egen existens. Garantin för den egna 
existensen uppfattar Descartes som en existensgaranti för den tänkande 
saken, res cogitans. Cogitatio är en process. Varje process förutsätter något 
som varar i den, en bestämd sak. Det som varar i cogitatio-processen är res 
cogitans. Res cogitans är garanterad genom medvetandets självförvissning. 
Vad har medvetandets självförvissning avslöjat för oss? Den har avslöjat ett 
varande som alltid är i stånd att äga visshet och klarhet om sig självt. För att 
tingen skall kunna uppenbara sig behövs alltså ett varande som alltid har 
möjlighet att skapa visshet om sig självt. Detta varande är samtidigt ändligt, 
därför att det inte har visshet om allt, och då det inte har visshet om allt är 
det ett tvivlande varande. Om sig självt måste det ha visshet, klarhet, men 
om andra ting kan och måste det tvivla. I samma akt med vilken det sätter 
sin visshet finns också tvivlet på allt övrigt. Då tvivlet hör till idén om 
ändligheten, finns det, eo ipso, i idén om mig själv en idé om motsatsen – 
idén om oändligheten. Oändlighetsidén hör till mig, till innehållet i mitt 
cogitatio. Detta är utgångspunkten för beviset av Guds existens. För 
Descartes är det viktigt att Guds existens bildar Guds väsen. Därav följer 
veracitas, att Gud aldrig kan svika, och för människan en garanti att 
eftersom hon skapats av ett absolut sanningsenligt väsen, kan hon i sitt vara 
inte vara skapad så att hennes vara ständigt skulle vilseleda henne. 

Vad det handlar om är idéernas representativitet, att de representerar en 
realitet, att de innehåller essensen av det som finns utanför oss. Till oss 
själva har vi tillgång omedelbart, utan idéer, till allt annat medelbart, genom 
idéerna. Om idéerna innehåller sakernas essens, representerar de sakerna, 
och det är möjligt att ur dem dra slutsatser om sakernas väsen, att få 
kunskap om tingen. Kunskapen är möjlig endast genom idéer som finns 
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inom oss. Descartes för således över problemet kring hur saker visar sig på 
problemet med vår karaktär som res cogitans. I stället för att undersöka 
framträdandet undersöker Descartes en viss sak – den tänkande saken, till 
vars karaktär klarheten hör. 

Detta sätt att ställa frågan, eller en del av det, ärvde Husserl av Brentano. 
För Brentano framstår Descartes problem så här: Brentano skiljer på två 
slags fenomen, psykiska och fysiska. De psykiska fenomenen garanterar 
samtidigt sin existens. Det fysiska fenomenet är också garanterat som ett 
fenomen, men existensen av dess föremål garanteras inte. Psykiska fenomen 
är samtidigt fenomenbärare och de är tillgängliga adekvat, i absolut säker-
het, för den de visar sig för. I det finns en garanti för deras existens. Det 
psykiska är aldrig omedvetet. Psykiska fenomen är alltid medvetna feno-
men. Inte så att vi alltid när vi har dem tänker på dem (vi lyssnar till musik 
och tänker på melodin), men det skulle inte vara möjligt för ett psykiskt 
fenomen som sådant att alltid garantera sin existens om denna existens inte 
ständigt var närvarande här. Ett omedvetet inre liv som inte alls ser sig självt 
och som fullständigt undflyr sig självt är enligt Brentano en omöjlighet. Ett 
psykiskt fenomen som är garanterat och som ständigt är närvarande för sig 
självt, har alltid – eller i de flesta fall, då det inte handlar om en uttrycklig 
reflexion – sitt intentionala föremål modo recto, direkt, nämligen ett fysiskt 
fenomen, och är samtidigt modo obliquo, i förbigående, medvetet om sig 
självt. Det är en konsekvens av cartesianismen att garantin för cogitatio, 
som gäller för den psykiska verksamheten, måste beröra något av själva den 
psykiska processen, att den på något sätt måste beröra medvetandeförloppet 
i dess aktuella fas. 

Detta är Brentanos lära om två slags fenomen och deras relation, och 
läran om objektets intentionala existens i medvetandeakten. Fysiska feno-
men har mental inexistens i de psykiska. Brentano värjer sig mot att säga att 
det handlar om en dels ingående i en helhet. Det är inte så att det psykiska 
fenomenet är en låda där man har lagt de fysiska fenomenen som föremål. 
Brentano försöker karakterisera den här särskilda relationen mellan 
psykiska och fysiska fenomen i sin relationsteori. Men huvudsaken är att ett 
fysiskt fenomen som ett fenomen är möjligt endast under förutsättning att 
det finns ett psykiskt fenomen. Detta är Descartes motiv: att vi når kunskap 
om oss själva före kunskapen om tingen. 

Nästa gång skall vi konfrontera det cartesianska motivet med ett genuint 
fenomenologiskt motiv. 
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XI. 

Förra gången försökte vi jämföra den egentliga avsikten med Husserls 
fenomenologi som en lära om ett föremåls olika givenheter med Descartes 
sätt att basera kunskapen på medvetandets självförvissning. I filosofins 
historia hade man ständigt förbisett teorin om ett föremåls givenhetssätt, 
alltså fenomenaliseringens och fenomenets teori, till förmån för läror som 
förutsatte det fenomenaliserades primat som sådant (det redan uppen-
barade), till skillnad från det fenomen som visar sig. Fenomenets primat 
beror på att vår kunskap om allt vi känner till grundas på att det framträder, 
att det på något sätt visar sig för oss. Det är inte möjligt att ställa frågan om 
saker och den kritiska frågan om vår kunskap, dess möjligheter och dess till-
förlitlighet på grundval av det som visar sig, utan bara på grundval av 
framträdandet själv. Det är det som måste efterfrågas först. Detta, om ni så 
vill, noetiska argument, argumentet från teorin om tillträdet till saker, 
kommer vi så småningom att förstärka med en ytterligare argumentation 
som inte längre är rent noetisk, som inte gäller kunskap, utan som utgår 
från det som är varje kunskaps förutsättning, nämligen arten av kunskapens 
eget vara och arten av det vara vi förvärvar kunskap om. 

Vi har kortfattat berättat hur Descartes formulerar kunskapsproblemet. 
Vi har sett att Descartes utgår från frågan om vissheten, frågan om vad som 
är säkert i vår kunskap. För att nå sitt mål – att hitta den arkimediska 
punkten – generaliserar och intensifierar han tvivlet så långt som möjligt. 
Vi diskuterar Descartes därför att vi behöver en utgångspunkt för vår kritik 
av Husserls sätt att utveckla fenomenologin. Vi har valt Descartes som en 
jämförelse, som en pendang till Husserls filosofi. 

Syftet med vår kritik är att göra fenomenologin till fenomenologi – till en 
ren lära om framträdandet och sig-visandet, en lära om hur det som är inte 
bara är i sig, utan hur det visar sig, hur det framträder och i detta fram-
trädande blir nära och verifierbart som det som det är; en lära om sätten att 
verifiera varje varande. Detta betyder eo ipso att vi samtidigt skall lösa 
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erfarenhetsproblemet, det vill säga de sätt på vilka vi bekantar oss med 
tingen, och hur dessa ting blir det de är för oss. Vi vill göra framträdandet 
och sig-visandet till ett verkligt framträdande, något som visar varandet, 
som inte förfalskar det utan som gör det tillgängligt. 

Detta var i grunden avsikten med Husserls fenomenologi såväl i början 
som i dess mest utvecklade fas. I begynnelsefasen gick det ut på att visa hur 
en viss vetenskap var strukturerad – framför allt logiken och hela mathesis, 
kunskapsinhämtandet – som något som skapar utrymme, om inte för 
verkligheten så i alla fall för varandet, något som vi med rätta kan beteckna 
som något som finns, något som inte bara är en bild, en subjektiv fiktion, 
utan ett varande som visar sig. Avsikten med Husserls fenomenologi i dess 
högsta fas var att visa att man på basis av vissa principiella lagbundenheter i 
vårt upplevande kunde göra alla varanden till föremål, inte som bilder av 
varanden, utan att genom en strukturell ansats analysera och beskriva 
tillgången till dem själva och till deras egen karaktär och väsen. 

Frågan är om Husserl lyckades med det han syftade till, nämligen att 
utforma fenomenologin till en teori om tillträdet till det varande som 
varande, och om han inte fastnade i ett slags subjektivism som inte når fram 
till det varande som varande utan som stannar kvar i den subjektiva sfären. 
Vi misstänker på goda grunder att Husserls teori om fenomenet, om 
fenomensfären och om givenhetssätten för föremål i fenomensfären är 
smittad av subjektivism och att den belastas av den filosofiska tradition som 
grundades av Descartes. Det är därför vi sysslar så mycket med Descartes. 

Descartes tes, i vilken vi ser början till subjektiveringen av fenomenet 
och av hela fenomensfären hos Husserl, denna Descartes princip är inte 
cogito självt. Descartes cogito, tanken att cogito – sum är den fasta arkime-
diska punkt som vi alltid kommer fram till hur långt vi än driver det 
metodiska tvivlet, den satsen gäller. I den finns det fortfarande ingen 
subjektivism. Satsen cogito – sum är inte subjektivistisk därför att den inte 
uttalar sig om cogito som endast cogito, utan sätter det som varande. Det är 
säkerheten om det egna varat. I sin andra meditation utvecklar Descartes 
idén om cogito i avsnittet ”Om den mänskliga andens karaktär och vidare 
om att den mänskliga anden är lättare att nå kunskap om än fysiska ting”. 
Detta är en speciell tes som kräver en analys. 

Vad menar Descartes med ”lättare att nå kunskap om än fysiska ting”? 
Vill han jämföra graden av visshet eller graden av svårighet att nå kunskap 
om det ena eller det andra? Inte alls. Descartes vill säga att varje visshet, 
varje tillförlitlig kunskap om saker förutsätter en visshet om, en garanti för 
den subjektiva sidan. Att varje inhämtande av kunskap om objekten 
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(exempelvis naturföremålen) samtidigt implicerar kunskap om det i vilket 
och i relation till vilket föremålen blir givna. Att varje materiell sak 
förutsätter ett bestämt tillträde till sig, att den – på modernt språk – 
förutsätter en viss erfarenhet av sig själv. Vad vi har är den primära 
vissheten om en sådan erfarenhet, på vars grund vi eventuellt först kan få 
visshet eller ovisshet om saken. Detta betyder samtidigt: Descartes utgår 
ifrån att vi i cogito primärt endast har en garanti för vår egen existens, men 
ännu inte har – när vi först formulerar cogito – någon garanti för eller 
förklaring av vad vi är som sådana. Cogito - sum = ego sum, jag är; men vad 
jag är är ännu inte givet. Nästa tes, att det är lättare att nå kunskap om 
anden, betyder att det i cogito inte bara finns en visshet om det egna varat, 
utan något mera, nämligen att vi på basis av cogito kan vara säkra inte bara 
på att vi – vi som har erfarenheten – är, utan också på vad vi är. 

Den här skillnaden mellan ”att” och ”vad” är samtidigt den traditionella 
skillnaden i den metafysiska filosofin, skillnaden mellan svaren på frågan 
vad något är och om något är. Svaret på frågan vad det är (quid est) ger oss 
essentia, svaret på frågan om det är (an est) ger oss existentia. Den, i den 
europeiska filosofin sedan 1200-talet vanliga klyvningen i essens och 
existens förutsätts på något sätt här, i Descartes tankevärld. 

Descartes försäkrade sig alltså i första hand om egots existens, svaret på 
frågan om jag är. Sedan svarar han på den andra frågan, vad jag är och hur 
jag är, och detta åter igen med hjälp av det metodiska tvivlet, genom att 
eliminera allt som inte är garanterat. Ego sum är garanterat; inget som är 
underkastat tvivlet kan höra till egots karakteristik. Allt som karakteriserar 
”jaget” som en sak bland andra saker, människan som en sak, nämligen att 
hon har en kropp, kroppsliga funktioner etc., utesluts. Efter en sådan 
eliminering (som Descartes utför i enlighet med den tradition som 
uppfattar människan som ett animal rationale) kvarstår cogitatio, och det 
uppfattar Descartes som ett aktuellt närvarande cogitare. I cogito finns 
naturligtvis diverse cogitata. Detta cogito kan betyda, som Descartes säger, 
att jag är en tänkande sak. En sak som är en realitet som tvivlar, förstår, 
påstår, förnekar, vill, föreställer sig, tar intryck. Affirmo, nego, cupio, sentio, 
concipio (jag fattar idéer) är modi cogitationis. De är väldigt olikartade. Dels 
sådana som har ett rent objekt som föremål, som till exempel sentio eller 
concipio, dels de som har min relation till objektet som föremål, som cupio, 
volo och enligt Descartes också affirmo, nego. Det viktiga är att allt detta 
enligt Descartes hör till den kategori som garanteras av medvetandets 
självförvissning och därför är lika säkert som ego sum. I dessa cogitationes 
förtydligas karaktären av det som finns här som ego. Jag är alltså i grunden 
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inget annat än dessa cogitatio. Som cogitatio och dess modus är jag något 
garanterat. En reflexion är vissheten i hela den här sfären. Cogitata däremot 
är medelbara, deras innehåll är inte garanterade. Det betyder att det är 
lättare att nå kunskap om sig själv, om anden, än om tingen och att kun-
skapen om anden kommer först. Självinsikten är alltid redan garanterad när 
jag förvärvar kunskap om annat. 

Men det kan ifrågasättas om och hur långt innehållet i cogitationes av 
den här kategorin verkligen är garanterat och vad en sådan garanti innebär. 
Vi är ense om att ego sum i viss mening är en aktivitet vars innehåll vi 
karakteriserar som cogitatio. Men vi frågar varifrån cogitatio får sina kvali-
ficeringar och differentieringar i bestämningar som affirmo, volo, cupio etc. 
Vi undrar om det inte handlar om icke-analyserade termer som hämtar 
delar eller kanske allt från området av cogitata? Hur skiljer vi mellan dessa 
två områden? För Descartes position är det karakteristiskt att cogitata qua 
cogitata är garanterade, givna i ego sums självförvissning. 

existentia ego    essentia ego

ego sum cogito 

affi  rmo

cupio

volo

concipio

sentio

cogitatum 

(försummat hos Descartes)

(allt detta garanterat genom medvetandets
självförvissning, lika säkert som ego sum)

 

Då det är möjligt att skilja mellan karaktären hos det som är något (väsens- 
och accidensbestämning) och karaktären hos det som bara är satt i 
varandesfären, har man sedan länge kunnat karakterisera de varanden vi 
vanligen möter i naturen. Descartes gjorde så att han utan vidare under-
sökning eller kritik applicerade vissa bestämningar som hör till objektiva 
varanden på det varande som kallar sig självt för ego, för vilket ego sum 
gäller. Han projicerade bestämningar från ett område där man säger est till 
området för sum, sumus, es, estis. Han gick över från tingens sfär till egots 
sfär. Det är därför konsekvent att han säger: jag är res cogitans. Skulle man 



 
 

 INLEDNING TILL FENOMENOLOGISK FILOSOFI 
 

 119 

bestämma egots vara utifrån varandelärans aspekt, ontologiskt, skulle det 
logiska svaret i denna tradition bli: res cogitans. Det innebär vidare att olika 
modus av cogito (och av affirmo, nego, volo etc.) har karaktären av sakliga 
bestämningar, att de är tingliga attribut och kännetecknas av att de är 
konstaterbara. Jag kan närma mig dem, titta och säga: det här är det och det. 
Det existerar en distans, på den ena sidan finns jag och på den andra en sak. 
Den reflexion i vilken man fångar detta är betraktandet, intuitio. Och i ett 
sådant betraktande blir cogito, det aktiva jaget, en rad cogitationes, det vill 
säga objekt vilka jag konstaterar. Men hur konstaterar jag dessa objekt i mitt 
jag? Jag kan konstatera dem därför att de kan differentieras i enlighet med 
cogitata. De är objekt som jag ser framför mig och konstaterar. 

Låt oss återvända till Husserl. Husserl övertar hela schemat ego – cogito – 
cogitatum. Men i verkligheten är det cogitatum och dess differentiering i 
skikt och komponenter som intresserar honom mest redan från början. 
Husserl visar att cogitatum är möjligt i olika slags givenhet, exempelvis i 
tom intention och i uppfyllelse. I tom intention finns saken framför mig på 
ett bristfälligt givenhetssätt, den finns framför mig utan att vara i sin 
”kroppslighet”, kroppsliga givenhet; i stället är den som en mörk punkt som 
först måste konkretiseras, förverkligas. Men den finns framför mig, den är 
inte i mig. I och med uppfyllelsen finns saken framför mig i sin självgiven-
het, det vill säga som sig själv. Mellan den tomma intentionen och upp-
fyllelsen existerar en särskild relation, nämligen att samma sak i det ena 
fallet finns framför mig på ett bristfälligt sätt och i det andra som saken 
själv. Mellan den tomma intentionen och uppfyllelsen ligger också en etapp 
av förtydligande, som illustrerar den blotta intention i vilken föremålet 
endast avtecknar sig schematiskt. 

Ett annat av Husserls exempel är varseblivningen. Jag varseblir ett 
föremål genom sinnesintryck, det är ett materiellt föremål i rummet framför 
mig och det framträder alltid i ett perspektiv. Perspektiven är oändliga och 
de visar saken ensidigt. Jag bryr mig inte om de enskilda perspektiven men 
det är de som gör föremålet närvarande för mig. Det går inte att säga att jag 
inte ser dem, men jag ser dem så att jag samtidigt inte vill se dem. Jag ser 
föremålet som ickeperspektiviskt, men perspektiven finns här. Samtidigt 
finns här också hänvisningar, oupphörliga hänvisningar från den ena sidan 
av saken till andra, ett rumsligt föremål som är outtömligt, ett och samma 
föremål i otaliga perspektiv. 

Det som undersöks i analysen av varseblivningsakten är genomgående 
cogitata. De förbisedda perspektiven, sakens olika sidor, är givna genom 
våra sinnen, men saken själv är inte det. Sakens olika sidor är sinnligt givna 
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som kvaliteter men saken själv är inte given som kvalitet, utan genom dessa 
kvaliteter ges en och samma sak. När det gäller varseblivningen är det fråga 
om olika sidor, olika perspektiv som riktas mot en enhetlig sak. 

sentio perspektiv enhetlig sak

ego cogito cogitatum

                 

En sådan varseblivningsanalys av saker är en fenomenologisk analys som 
avslöjar att det finns vissa komponenter i fenomenfältet som får saken att 
visa sig som den är, och hur dessa komponenter bidrar till det. Det är det 
som är fenomenologi. 

Vi måste fundera på, säger Husserl, vad det är i den här strukturen som 
verkligen är givet: det är det som är omedelbart närvarande för mig i en 
reflexionsåskådning. I varseblivningen är det de visuella intrycken: brun 
färg, men inte som det bruna utan som ett intryck, som ett datum. Vad 
mera blir givet? Det bruna som ett datum bidrar till att sinnesintrycket 
skapar en viss aspekt av bordet. En enhetsintention som gör intrycket mer 
levande ges mig. Husserl spaltade upp perspektivet i två delar: intrycket och 
den levandegörande intentionen. 

levandegörande intention

intryck

enhetlig sak

Ego cogito
sentio

cogitatum

perspektiv
 

Men vid en varseblivning är det jag har framför mig varken ett intryck eller 
en intention som skulle göra dessa intryck levande, jag har bara olika 
perspektiv på en enhetlig sak. Hur kommer Husserl fram till den här upp-
spaltningen, dessa två olika begrepp? På så sätt att han ännu en gång 
tematiserar strukturen från den enskilda sakens perspektiv på det före-
målsliga planet. Han gör det i ett föregivet reflexivt seende och genom att 
utgå från Descartes schema ego – cogito, och konstaterar där ett nytt före-
mål, som nu på samma sätt som hos Descartes är ett subjektivt föremål. Och 
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han påstår att detta föremål är givet med den absoluta säkerheten i en 
reflexiv åskådnings intuitiva visshet. Så ser det ut när vi reducerar en sak till 
immanens, till något som är närvarande och givet i upplevandets omedel-
bara säkerhet. Det är Descartes schema, det är ett quid av vårt cogitatio. 
Men i det cartesianska schemat har man åsidosatt det viktigaste, cogitatum. 
Därför att Descartes i stället för cogitata qua cogitata direkt ser det som 
visar sig adekvat i dem, nämligen det materiella objektet. Det är detta han 
sedan undersöker och kommer fram till ett som objektivt naturföremål, till 
en materiell sak. 

Men här finns ju ett cogitatum qua cogitatum som förhåller sig som 
exempelvis perspektivet till en enhetlig sak, eller en tom intention till upp-
fyllelsen, eller ett språkligt uttryck som betydelsestruktur (det vi hör när 
man talar) till den betydelse som visar sig genom den. Låt oss nu ta det här 
på allvar och säga att det existerar ett fenomenfält på vilket saker framträder 
och kan visa vad de är. Detta fenomenfält måste skilja sig från tingen fastän 
dessa kan visa sig själva i original inom det. Fältet tillhör alltid någon, ett 
ego, och det som framträder visar sig alltid för någon. I den bemärkelsen är 
fenomenfältet, om ni så vill, subjektivt. Om vi nu skulle kunna kalla det ett 
subjekt då blir det ett subjekt i en helt annan mening än Descartes ego sum. 
Då blir det inte längre möjligt att beteckna strukturerna hos ego qua ego 
som ett subjekt i samma betydelse som fenomenfältet. Egots strukturer är 
varandestrukturer som framträder på fenomenfältet och inte fenomenfältets 
egna strukturer. 

Låt oss nu lämna cogitatum qua cogitatum och återvända till ego sum. 
Vid studiet av fenomenfältet utgår vi alltid från schemat ego – cogito – 
cogitatum, men vi gör det inte okritiskt. Här är en utvikning till Heidegger 
på sin plats. Även han utgår från schemat ego – cogito – cogitatum, men vid 
ego sum reser han en principiell invändning: ego som sådant har inte den 
ontologiska strukturen hos en sak. Det är ingen mening med att fråga vad 
det är, därför att ego i hela sitt vara kännetecknas av att det bara är. Men det 
är på ett sådant sätt att det är möjligt att analysera detta vara. Det räcker 
inte med att beteckna det som en tes, som ett sättande av något innehåll i 
det varande, i verkligheten. Det beror på att det inte bara är ett est utan ett 
sum, att detta esse innehåller ego, en person – att jag är. 

Heidegger visar att ordet ”att vara” har en dubbel betydelse, helt olika för 
cogitata och för ego. Trots att det är samma ord är betydelserna väsens-
skilda. Den franska fenomenologin skiljer på ”att vara” i 3:e resp. i 1:a 
person. Objekten runt omkring oss, praktiska föremål, föremål för kunskap, 
vetenskap och teori har en annan väsenskaraktär, deras existens är av tes-
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karaktär. Hur är det med ego sum? Där finns det inget innehåll som man 
kunde frånskilja och tillskriva ett varande. Det som finns i formen ”jag” 
skiljer sig väsentligt från de saker som eventuellt kan vara dess objekt. För 
sakerna som sådana är det likgiltigt om de är eller inte. Men när jag säger 
sum sätter jag ett varande som inte är likgiltigt, som bryr sig om sitt eget 
vara och som i den meningen alltid före-kommer sig självt. Och därmed 
möter vi nästa problem. De blotta sakernas ontologi är en ontologi utan 
hänsyn till tid; men egots vara är väsentligen inte möjligt utan hänsyn till 
tiden. Sedan är det en annan sak hur vi tolkar tidsbegreppet. 

Vi har alltså ett varande av typen sum – som allting visar sig för – och ett 
varande av objekttyp – det som visar sig, cogitatum som cogitatum. Och allt 
som visar sig, framträder – och även egot visar sig naturligtvis – måste först 
visa sig, och kan inte visa sig annat än om det existerar något sig-visande, 
framträdande. Varanden som ett bord eller atomer kan existera även om det 
inte finns något framträdande, något fenomen. Ego sum kan det däremot 
inte. Ego sum kan inte existera om det inte existerar fenomen. Det betyder 
att vi kan beteckna fenomenfältet som subjektivitet, men då måste man 
samtidigt säga att man inom ramen för en sådan subjektivitet påträffar två 
varanden, varav bara det ena kan betecknas som subjekt i pregnant mening. 
Men beteckningen ”subjekt” för ego sum har sina problem. Och att beteckna 
fenomenfältet som subjektivitet har också sina problem och oegentligheter. 
Ett subjekt betyder ursprungligen det som bär upp, som ligger till grund för 
andra bestämningar och som består som en fast grund vid förändringar. I 
Descartes uppfattning kan man beteckna hela schemat ego – cogito – cogita-
tum som en subjektiv struktur, då res cogitans är ett subjekt, den bestående 
grunden, bäraren. Men om man menar att ego sum i sitt vara skiljer sig 
väsentligt från ett hypokeimenon, från en sak, då kan man inte beteckna 
fenomenfältet som en struktur som har sin grund i hypokeimenon.13  

Varför säger vi subjektivitet? Vi talar om subjektivitet därför att de struk-
turer vi här möter inte är strukturer i det objektiva rummet, naturstruk-
turer. I den fysiska världen möter vi inte fenomen som fenomen. Fenomen 
som fenomen är det som förenas av det enhetliga fält på vilket vi möter 
dessa bägge varanden; det är där som allt som är först kan bli till. De 
strukturer som Husserl framför allt hade i åtanke finns i den fenomenella 
sfären. Det är fenomensfären som sådan som Husserls fenomenologi 
ursprungligen ville tematisera, och som man trodde att man hade ett fast 
grepp om. I sin teori om den fenomenologiska reduktionen vill Husserl 
reducera det transcendenta varandet till ren immanens. Det betyder att han 
i princip vill att de lagbundenheter som styr det som framträder inte 
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blandar sig i framträdandet som sådant och dess strukturer och lagbunden-
heter. Det som framträder är något annat än framträdandet själv. 

Fysiska föremål, biologiska verkligheter visar sig, vi själva visar oss, ego 
sum, och man gör det med sina biologiska strukturer och så som man är 
biologiskt integrerad. Även sum är integrerat biologiskt, det är ingen 
kontradiktion. Sum, som har en tidslig struktur, som har en relation till 
tiden, har också sitt sätt att vara länkat till tiden. Tiden är en viss extensio. 
Med hjälp av denna extensio är sum inlemmat i en annan extensio, i den 
fysiska naturrealiteten.14  

Vad Husserl vill säga är att lagbundenheterna hos det som framträder 
inte är framträdandets lagbundenheter. Framträdandestrukturer är väsent-
ligen annorlunda. Men hur kan vi finna dem? Det gör jag på så sätt att jag 
fokuserar på framträdandet och gör det till ett rent fenomen. I det vanliga 
livet och i vetenskapen är vi inriktade på cogitatum och intresserar oss bara 
för dess öden, lagar och teser. Det innebär att jag lever ett troskyldigt liv och 
ständigt placerar mina teser i cogitatum, som jag betraktar som ett absolut 
vara, ett varande som absorberar allt mitt intresse och all min uppmärk-
samhet. I förhållande till mitt ego cogito är cogitatum något väsentligen 
transcendent. I vilken bemärkelse? I den bemärkelsen att varje cogitatum 
förutsätts höra till ett visst redan existerande sammanhang som jag tror på 
och som jag kallar den objektiva världen. Nu skall jag alltså sluta intressera 
mig för det stora cogitatum, den objektiva världen, och börja intressera mig 
för hur denna objektiva värld är mig given, hur den ges mig, intressera mig 
för fenomenet som sådant: det är den fenomenologiska reduktionen. 

Hur beskriver Husserl reduktionen? Reduktionen är en reduktion till ren 
immanens. Den sker med hjälp av reflexion. I reflexionen fångar jag upp 
min upplevelse som sådan i original. Upplevelsen är cogitatio, den är i origi-
nal och jag fångar upp den när jag fenomenologiserar. Det är det som i 
immanensen är mig givet som objekt. I immanensen observerar jag sedan 
hur vissa objektiviteter är anslutna till vissa cogitationes. Om jag sedan 
kallar upplevandet som jag fångat i original noesis, då kan jag i noetiska 
strukturer undersöka hur det i dem konstitueras ett objekt, det vill säga ett 
noema. Men det faktum att jag fångar den subjektiva sidan av en objektiv 
åskådning i original är endast en förutsättning. I verkligheten utspelar sig 
hela framträdandeprocessen på objektsidan, i noemaområdet. Men då kan 
det överhuvud inte kallas noema, ty noema har mening endast i relation till 
noesis. Så vi får uttrycka oss exakt: framträdandeprocessen försiggår på 
fenomenfältet, i dess olika strukturer och skikt. 
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Varför man ändå kan säga att Husserls filosofiska intention har sitt 
berättigande, samt att fenomenologins tema som sådant, framträdandet 
som framträdande, är ett tema möjligt för teoretisering. Detta kommer vi 
att tala om nästa gång. 
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XII. 

Fenomenologin framträdde med anspråk på att skapa en för filosofin 
grundläggande disciplin som skulle spela rollen av det som traditionsenligt 
kallas philosophia prima. Den skulle bli en grundläggande filosofisk 
disciplin, en förutsättning för alla andra filosofiska discipliner för vilka den 
skulle vara oumbärlig. Och i Husserls föreställningsvärld omfattade filo-
sofin alla vetenskapliga grenar. 

Philosophia prima – det är ett urgammalt, traditionellt problem, lika 
kontroversiellt som filosofin själv. Begreppet är en skolastisk översättning 
av Aristoteles titel prote filosofia. I Aristoteles tänkande betyder det såväl 
läran om det varande som varande, som läran om det högsta varandet. 
Aristoteles skisserade båda dessa discipliner men byggde inte ut dem full-
ständigt. Varför kallade han dessa läror prote filosofia och med vilken rätt 
betecknas de i traditionen som philosophia prima? Hur hör dessa två 
problem ihop, hur hänger de samman? 

Först och främst måste vi göra klart för oss att Aristoteles filosoferar i en 
miljö där filosofin och vetenskapen bildar en enhet, de är ett. Han leds av 
idén om den teoretiska kunskapen som ett visserligen förgrenat men dock 
enhetligt vetandekomplex tillgängligt på ett enda sätt, nämligen den rena 
åskådningen. Självklart ser Aristoteles redan vissa förgreningar i komplexet. 
Platon och Aristoteles är metodiska och systematiska tänkare. För Aristo-
teles och Platon var det oerhört betydelsefullt och viktigt att ordna området 
av det man kan få kunskap om så att man inte överskrider gränserna mellan 
olika kunskapsgrenar och att man har en exakt och entydig terminologi. Det 
är därför de båda sysslar mycket med indelning och försöker sig på att 
klassificera allt vetande. Aristoteles säger att varje disciplin, var och en av de 
olika disciplinerna som hör till det enhetliga kunskapskomplexet, det vill säga 
till filosofin, har avsöndrat sin bit av det varande som den sysslar med, 
exempelvis matematiska discipliner som arbetar med en helt exakt, deduktiv 
metod, genom att överföra denna till några grundbegrepp och satser i ändligt 
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antal. De gamla tänkarna uppfattade och delade in dessa discipliner på ett 
delvis annat sätt än vi. Enligt antikens uppfattning omfattade matematiken 
grenar som aritmetik, läran om kontinuerlig kvantitet, men också läran om 
tonrelationer och om relationer mellan himlakroppar. Man kan säga att hela 
varandet är uppdelat i discipliner som var och en utforskar sin del. 

Men det är nödvändigt att behandla något mer än de enskilda delarna, 
sådant som kan indelas och specialiseras, nämligen att undersöka det som 
alla dessa discipliner har som grundförutsättning och som borde eller måste 
vara någorlunda klart för dem. Och den grundförutsättning som alla 
discipliner måste arbeta med och som ingen av dem kan klara sig utan, som 
de alla förutsätter men ingen av dem gör till sitt objekt, är att alla befattar 
sig med något som är, med något varande. Vad det innebär att vara, och vad 
man kan säga om denna mest fundamentala fråga, är enligt Aristoteles 
föremål för den mest väsentliga disciplinen, om vilken han säger att den är 
episteme, kunskap, vetande i ordets starka betydelse; inte en osäker upp-
fattning, utan en insikt som når fram till grunden. Det är en disciplin som 
åskådar det varande som ett varande med allt som hör till det. 

Jag skall bara flyktigt beröra att vi här möter ett annat viktigt problem, 
samt hur det kommer sig att samma disciplin som befattar sig med det 
varande och dess attribut i deras mest allmänna betydelse samtidigt är en 
disciplin om det högsta varandet, det som är ett speciellt slag av varande och 
ett varande par excellence. Jag skall inte gå in närmare på denna fråga men 
vill peka på följande: det högsta varandet måste ha karaktären av varande i 
starkaste mening; det är ur den man kan förstå varats väsenskaraktär samt 
att det i dess varande finns en möjlighet att förhöja detta vara när varat inte 
har en sådan karaktär att det är omöjligt att säga något närmare om det. 

Philosophia prima är den främsta disciplinen, den behandlar det som är 
specifikt för filosofin och som ingen annan vetenskap kan tematisera utifrån 
sin specialkompetens, göra till sitt objekt och utnyttja kunskapsmässigt. 
Philosophia prima är således en oberoende disciplin i ordets starkaste be-
märkelse, något som inte går att ersätta med vetenskaplig specialisering, 
men som varje specialiserad vetenskap förutsätter och som ingen vetenskap 
i ordets egentliga bemärkelse kan klara sig förutan. 

I Aristoteles konception och i den skolastiska filosofins traditionella 
transposition blev philosophia prima, av möjligen yttre men också av inre 
skäl, kallad metafysik, en disciplin som syftar längre, högre än den filosofi 
som befattar sig med det varande som vi vant oss vid, det som finns här 
redan från början givet och tydligt framför våra ögon. Det är det fysiskt 
varande, varandet fysis, den rörliga helhet vars del vi är och av vilken vi är 
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beroende i vårt fysiska vara. Philosophia prima är något mer än en lära om 
denna rörliga helhet därför att den undersöker varje vara och varande, inte 
bara det rörliga, reala, aktuella, aktiva varat som behandlas i ”fysiken”, läran 
om ”naturgivna” ting. Philosophia prima talar om varandet som sådant, om 
varandet i dess helhet. Aristoteles principiella uppfattning är nämligen att 
allt rörligt i sista hand är beroende av något fast, något evigt. Det är detta 
som ger läran om varandet som det varande dess speciella dignitet. Det är 
en disciplin som behandlar varandets högsta form, alltså det eviga. Därmed 
hör den in margine ihop med det särskilda värde som enligt Aristoteles 
kännetecknar filosofin till skillnad från andra mänskliga verksamheter, näm-
ligen att prote filosofía, tack vare att den sysslar med det mest principiella, det 
som är evigt – vilket för den grekiska människan betydde gudomligt – får 
människan att närma sig det gudomliga, ett förverkligande av tanken att hon i 
sitt liv kan nå fram till det högsta. Människans uppgift är att så långt som 
möjligt inte bara leva som människa utan att försöka närma sig det gudom-
liga.15 Detta är det speciella patos som finns i philosophia prima. 

I den moderna tiden har philosophia prima trätt i bakgrunden. I den 
moderna filosofin har den – som metafysik, läran om det första, eviga 
varandet, om varats struktur som sådant – trängts undan av skäl som hör 
ihop med dess utveckling som en disciplin som i sin skolversion beteck-
nades som principia prima cognitionis humanæ. Här skymtar det moment 
som ledde till förträngningen av temat om det varande som varande, det 
viktiga problem förutan vilket inget mänskligt vetande är möjligt, till för-
mån för utforskningen av sättet på vilket vi kommer fram till det varande, 
hur vi får kunskap om det. 

När vi tittar på den moderna filosofins stora landvinningar, till exempel 
den cartesianska filosofins prestationer, ser vi att dess bemödanden visser-
ligen gäller philosophia prima, de primära principer som all mänsklig kun-
skap bygger på, att det finns en strävan att nå fram till en philosophia prima, 
men att hela problemet här får en annan vändning. Att det verkligen gäller 
principia prima cognitionis humanæ framgår klart av Meditationerna. 
Principia själva är av sådan art att den första principen bland dem är vårt 
vetandes visshet om sig självt, och att först därefter kommer det som 
handlar om det eviga och högsta varandet. Det är självklart att Guds full-
komlighet kommer i första hand i varats ordning, men eftersom filosofin är 
en disciplin som följer de rationella orsakernas ordning kommer den första 
principen inte att ligga i det evigas sfär utan i sfären för varje enskild 
mänsklig andes faktiska självsäkerhet. 



 
 

JAN PATOČKA 
 

 128 

Den här utvecklingen fortsätter efter Descartes, och philosophia primas 
hela uppgift subjektiveras. Hos Kant förvandlas den till en fullkomlig sub-
jektivering av metafysiken. Efter Kant blir philosophia prima en kritik av det 
mänskliga förnuftet, det vill säga en bedömning av dess giltighet och 
gränser – ett tvivel riktat mot det mänskliga förnuftets ontologiska räckvidd 
och värde. Hand i hand med denna utveckling sker filosofins reträtt från de 
så att säga patetiska positionerna och från den självsäkerhet vi under gamla 
tider mötte på filosofins höjdpunkter, som exempelvis hos Aristoteles. Filo-
sofin blir nu mer anspråkslös, den blir till en disciplin som mest ägnar sig åt 
att lösa besvärliga tankeproblem och glömmer att försöka fylla den mäns-
kliga existensen med något högre, något som kanske många av oss förväntar 
sig av den. 

I stället ökar betydelsen av den andra filosofin enormt, de sekundära 
discipliner som från början levde i skuggan av helheten. Det är dessa enskilda 
discipliner som har delat upp varandets sfär i specialområden och utvecklat 
specialvetenskaperna till övertygande och allmänt accepterat vetande. 

Och vad är det som har hänt med filosofin efter två tusen år av veder-
mödor? Var finns de gamla grekernas allmänt accepterade, imponerande 
disciplin och en fortsättning på deras objektiva kunskap? 

Filosofin flyter in i positivismens epok, en tid av specialiserat, fast och 
allmänt accepterat vetande utan någon bindande och enhetlig grund eller 
någon fulländning i filosofin. I denna epok befinner vi oss i dag och där har 
vi varit länge.  

Den andra hälften av 1800-talet är en epok av positivism. Den filosofi 
som i dag försöker etablera sig som en självständig disciplin som inte bara 
upprepar specialdisciplinernas resultat i en annan form och i ett annat 
sammanhang, en filosofi som inte endast vill vara förnuftets formella 
disciplin utan något som även innehållsmässigt fungerar självständigt, den 
möts med en allt större skepsis och med principiella invändningar. 

När Husserl talar om att han vill etablera fenomenologin som philo-
sophia prima är det han har i åtanke en återupprättelse av filosofin till en 
ställning där filosofin skulle betyda något både innehållsmässigt och 
materiellt och där den skulle ha sitt eget problemområde och sina egna 
metoder. Den skulle ha sitt centrum i sig själv, i sina egna frågeställningar 
och uppgifter, men samtidigt kunna meddela andra vetenskapliga discipli-
ner något som skulle kunna hjälpa dem att lösa sina problem. Enligt Husserl 
skulle filosofin uppfattad på detta sätt leda till ett återupprättande av den 
gamla idén om filosofin som det mänskliga vetandets helhet, något som 
förenar allt vetande, så långt något sådant är möjligt. Men den skulle också 
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vara en disciplin av principia prima cognitionis humanæ continens, då den 
till skillnad från specialdiscipliner, som i sitt kunskapssökande strävar efter 
ständigt nya och djärvare konsekvenser, skulle söka sig till de mest 
fundamentala grunderna. Och eftersom den till sin karaktär inte är teknisk 
(d.v.s. inte syftar till resultat), utan en disciplin som söker insikt, verklig 
insikt om tingen, om vägar på vilka vi kommer fram till dem och om sätten 
att verifiera våra kunskaper om dem, skulle den kunna hjälpa veten-
skaperna, särskilt då i krissituationer, när de själva tvingas att fundera över 
hur de skall gå vidare, när deras rörelse mot nya slutsatser avstannat och de 
börjar undersöka och eventuellt revidera sina egna positioner. 

Husserl föreställde sig att man i filosofin i den meningen kunde åter-
upprätta det gamla idealet hos philosophia prima, idealet om ett enhetligt och 
förenande vetande. Vi har sett hur Husserl försökte förverkliga det: dels 
undersöker han med en objektivt inriktad forskning enskilda discipliners 
grundbegrepp, exempelvis rörelsen och rummet i de matematiska discipli-
nerna, dels granskar han i en eminent filosofisk ansats framför allt alla former 
för verifikation av olika slags föremålsligheter och deras konstitution i vår 
erfarenhet. Det är idén om philosophia prima som Husserl har i åtanke. 

I Husserls philosophia prima koncentreras den filosofiska traditionens 
alla olika moment, bland andra också det transcendentala motivet från den 
kantianska filosofin. Husserls fenomenologi skall vara en transcendental 
fenomenologi därför att dess föremål inte är den empiriska reflexionens 
objekt utan sådana reflexionsobjekt som ges av erfarenheten i dess mest 
grundläggande och innehållsrika form, där varje föremål infinner sig för 
den absolut radikala reflexionens blick, alltså även de subjektinriktade 
vetenskapernas objekt. I de tidigare föreläsningarna försökte vi ge en 
detaljerad och radikal kritik av Husserls idé om fenomenologin genom att 
kritisera hans terminologi och genom att avvisa hans metod att gripa 
erfarenheten i en originärt uppfångande reflexion. 

Den fråga som nu tränger sig på är: Vad innebär vårt kritiska avvisande 
av Husserls transcendentala fenomenologi? Den transcendentala fenome-
nologin är för oss en återvändsgränd. Men faller därmed också hela 
Husserls företag att med hjälp av en ursprunglig disciplin, en philosophia 
prima, säkerställa filosofin, att på nytt ge den ett ämne, ett innehåll och en 
metod? Har därmed hela fenomenologin fallit? Innebär vårt avvisande av 
den transcendentala fenomenologin samtidigt ett underkännande av feno-
menologin som philosophia prima? Måste vi överge även det här anspråket? 
Blir det då inte så att om det överhuvudtaget skall vara möjligt att förnya 
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filosofin så måste en annan disciplin med liknande anspråk ersätta 
fenomenologin? Det är ett av de problem vi ställs inför i dag. 

Vad var den filosofiska poängen i vår kritik? Vilket var grundmotivet för 
vår kritik? Vi framförde ju en hel rad kritiska påpekanden. Vi kritiserade 
exempelvis hela teorin om den noetiska delen, den erfarenhet som genom 
reflexion är möjlig att fånga i original och ur vilken man konstituerar 
föremålsligheter. Vi har visat att något sådant inte existerar. Vi har pekat på 
problemet med konstitutionen som sådan: att det parallellt med reella 
erfarenhetsförlopp i de grundläggande ömsesidiga relationerna skulle växa 
fram föremålsligheter som där är givna men som inte är upplevelser, 
samtidigt som det upplevande som vi kan fånga med reflexionens blick är 
en upplevelse, men som i sig själv inte innesluter några föremål som en 
beståndsdel. Problemet med konstitutionen är olösbart. Man har inte visat 
hur man kommit fram till den, vad den stöder sig på. Det skulle vara möjligt 
att acceptera detta som ett slutfaktum, men endast om det fanns en slutlig 
insikt, något vi slutligen måste tillstå och inse, därmed ingen konstruktion. 
Allt detta är detaljer. Det viktigaste och mest principiella som kritiken av 
noesen, det reflektiva uppfångandet av subjektiviteten, vilar på är den punkt 
som inte berör reflexionskaraktären som sådan utan ontologin. Det är 
frågan om hela strukturen. 

 
cogitatum

ego cogito cogitatum

sum

Det är frågan som gäller strukturen cogito – sum och frågan om det är möj-
ligt, och i så fall under vilka villkor, att ur ett cogito göra ett cogitatum. Den 
transcendentala fenomenologin försöker hela tiden göra ett cogitatum av 
sum, göra det till ett åskådningsobjekt. Som vi visade förra gången är det 
just här som Husserls filosofi innehåller en förnyad cartesianism. 

Descartes är den förste som i filosofin introducerade ett personligt va-
rande i stark mening. Principen cogito – sum existerar inte (trots vissa an-
satser) som en filosofisk princip i äldre filosofi. Descartes introducerar det 
personliga varandet och dess struktur i filosofin. Det formuleras i hans 
andra meditation som ett resultat av det metodiska tvivlet: ego sum, existo, 
det är den första vissheten. Det heter inte quod cogitat est, utan ego cogito 
ergo sum, sum, det vill säga ett vara som innehåller den grammatiska första 
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personen. Men jag vet inte riktigt hur det ”jag” som äger denna visshet om 
sig själv är. Först nu frågar Descartes om essensen, karaktären av det vars 
visshet är honom given i cogito (sum, existo). I samma ögonblick som De-
scartes frågar vad och hur ”jag” egentligen är, och efter vissa funderingar 
svarar: jag är res cogitans, applicerar han det traditionella ontologiska sche-
mat essens – existens på detta sum, existo, på det personliga varandet. I 
detta ögonblick flyttar han okritiskt över äldre ontologiska scheman på det 
nyss tematiserade varandet, utan att ifrågasätta om de kan tillämpas här. 
Och genom denna tillämpning – därför att distinktionen mellan natura, 
essentia och det som förverkligar den är karakteristisk för ett varande för 
vilket dess eget vara i princip är främmande – förvandlas ego – sum till ett 
föremål. Då är schemat cogito – cogitatum och dess relation till egot konse-
kvent. Det är detta som är cartesianismens kärna. 

I den bemärkelsen är även Husserls filosofi cartesiansk, åtminstone i sin 
viktigaste del. Ludwig Landgrebe, en av Husserls mest kompetenta uttolkare, 
skrev 1961 i sin avhandling ”Husserls avskedstagande från cartesianismen”,16 att 
man hos Husserl, denne osedvanligt ärlige och radikale tänkare och exem-
plariskt samvetsgranne filosof, kan finna tecken på att han blev medveten om 
sin cartesianism, att han bearbetade den och försökte undvika den. Men de 
avhandlingar som finns i dag innehåller ingen riktigt tydlig definition av 
Husserls cartesianism och jag kan därför inte entydigt besvara frågan om hans 
avståndstagande från den. Under alla förhållanden menar jag, att det motiv som 
jag här har lyft fram visar hur viktigt det är för fenomenologin och för en 
philosophia prima att ta upp dessa ontologiska frågor. 

Min abstrakt formulerade kritik utgår givetvis från det att Martin 
Heidegger i hela strukturen ego – cogito – cogitatum pekade ut just detta 
sum och ville visa att det inte går att förklara sum genom denna struktur 
som inte är någon analogi av strukturen: bärare och dess bestämning eller 
essentia – existentia, något som hos cartesianerna förleder till en feltolkning 
av schemat ego – cogito – cogitatum. Det är något som genomförts mera ut-
tryckligt hos Brentano än hos Husserl. Enligt Brentano existerar det 
psykiska fenomen i vilka den psykiska realiteten visar sig för oss: före-
ställning, tycke, avsky, hat; där framträder något slags individuerat substrat 
– och det är det vi kallar ego. Brentano har uttryckligen sammanfattat det så 
i sin kategorilära. Så är inte fallet hos Husserl. Husserl överför inte jaget till 
ett yttersta substantiellt substrat, han för över det till cogitatio, till en upp-
levelseström, till cogitationes. 

Då uppkommer en annan fråga. Om det är omöjligt att bedriva fenomeno-
logi som en tematisering av en subjektivitet som i sin erfarenhet konstituerar 
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alla föremålsligheter, och på så sätt komma fram till en philosophia prima, 
skulle det då inte vara möjligt med en fenomenologi som utgår från begreppet 
sum, från existensen? Alltså från något som inte är annat än en existens med 
personkaraktär, som inte är en substans med diverse attribut utan ett vara 
som bryr sig om eget vara, det vill säga ett vara som förhåller sig till sitt eget 
vara, som inte bara är sitt vara utan som måste vara (zu-sein) det, och som 
sålunda är ett vara i rörelse och tid? Skulle det inte vara möjligt att konstituera 
fenomenologin – som en filosofisk basdisciplin till vilken allt övrigt vetande 
skulle kunna anknyta – kring rörelsen hos detta sum? 
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XIII. 

Vi skall diskutera ett par frågetecken och invändningar som vi möter när vi 
har bestämt oss för att lämna den husserlianska fenomenologin. Blir det 
inte så, att när vi lämnar den subjektivt inriktade fenomenologin med dess 
skenbart fasta grund – den reflexivt fångade subjektiviteten – att vi då får 
problem med att överhuvud hitta ett annat fundament? Hamnar inte våra 
funderingar nu på ett avgrundsdjupt och gränslöst hav utan någon ledfyr? 
Hur skall en fenomenolog fånga sina fenomen om det inte längre är 
fenomen av samma art som de som tematiserades av Husserl? 

I sina överväganden utgår Husserl från objekt och olika slags objektivitet 
som erbjuder ledtrådar för en fenomenologisk analys. Men vilken ledtråd 
finner den fenomenologi som inte ser objektgivenheten som det slutgiltiga 
med vars hjälp man kan påbörja analysen, det fält där den kan hämta sina 
kunskaper och de fenomen den skall arbeta med?  Som alla andra veten-
skapsgrenar som vill utröna något av betydelse, måste även fenomenologin 
kunna upplysa oss om något hittills okänt och den måste hämta det från ett 
område som äger förmågan att övertyga och som på något sätt kan veri-
fieras. Var hittar vi ett sådant område utanför subjektiviteten? Var någon-
stans existerar fenomen av annat slag än de som Husserl tematiserar, något 
som inte bara är tillförlitligt givet utan som också kan tjäna som en grund 
för ett nytt vetande? Var finner vi en sådan region när vi inte har kvar den 
av reflexionen garanterade subjektiviteten? 

Förra gången ägnade vi oss åt kritiken av Husserls fenomenologi och ut-
gick från Heideggers idé, att den mänskliga existensen, grunden för Descartes 
cogito, till sin karaktär bara är ett sum, ett rent sum, hos vilket man inte a 
priori kan förutsätta en ontologisk struktur som skulle kunna skilja på detta 
vara och det som varat tillhör, essensen. Men är inte hela idén om endast ett 
sum ganska okritisk? Varifrån får Heidegger rätten att säga att människan i 
sin kärna bara är ett sum? För om jag skall kunna säga om mig själv: cogito, 
att jag i mitt väsen är ett res cogitans, om jag skall kunna bortse ifrån att jag 
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är ett animal rationale, en varelse med armar och ben, måste jag begagna 
mig av det cartesianska tänkesättet. Hur kommer jag plötsligt fram till detta 
sum? Måste vi inte gå tillbaka till tiden före Descartes och säga att männi-
skan till sin natur och struktur är levandegjord materia? 

Låt oss lämna dessa problem och i stället ta itu med Heideggers idé som 
ligger till grund för hans antagande att han verkligen kan visa de fenomen 
som leder till påståendet att människans kärna bara är ett sum. Vi skall först 
demonstrera den här tankestrukturen och sedan återvända till frågan om 
vad den subjektiva fenomenologin skall stödja sig på och hur den skall för-
fara när den inte ser subjektivitetens reflexivt garanterade grund som sitt 
centrala tema och sin metodiska bas. Som underlag använder vi Heideggers 
kända föreläsning Vad är metafysik?17  

Lika säkert som vi aldrig absolut uppfattar hela det varande i sig, lika 
visst finner vi oss ändå ställda mitt i det på något sätt i sin helhet 
avslöjade varande.  

Här föreligger en motsägelse. Att omfatta världens helhet, alltet, med sinnlig 
åskådning är omöjligt, och inte heller med förnuftet i sin helhet utan endast 
delvis. Det är något som vetenskapen med växlande framgång anstränger 
sig för att åstadkomma, och vi vet att det den fångar endast är en obetydlig 
del. Att erfara universum absolut och i dess helhet är omöjligt. Samtidigt är 
det helt självklart att vi på något sätt är medvetna om denna helhet, inte i 
bemärkelsen av en föreställning (även om vi alltid föreställer oss något), 
utan så att vi är ställda i den och att vårt dit-ställande samtidigt innebär att 
helheten avslöjas för oss. Vi vet alltid att vi är i världen. Men på vilket sätt 
vet vi det? 

Kanhända består en väsentlig skillnad mellan att uppfatta helheten av 
det varande i sig och att befinna sig mitt i det varande som helhet.  

Det talas här om befinnande, om hur människan mår. 

Det förra är principiellt omöjligt. Det senare händer ständigt i vår tillvaro.   

Det existerar en fundamental skillnad mellan att fatta, att fatta helheten 
är omöjligt, och mellan att befinna sig, något som ständigt, nästan auto-
matiskt utspelar sig i vårt liv i och med tidens rörelse i världen. 
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Förvisso, just när vi driver omkring i vårt vardagliga liv, [i den passiva 
automatiska existensen] ser det ut som om vi alltid blott fastnade för det 
enda eller det andra varande, som om vi förlorade oss i det eller det 
området av det varande.  

Våra sinnesintryck trollbinder oss till detta revir. Självklart existerar det en 
horisont, avlägsna sammanhang, men de har sitt margo, sin utkant, och de 
flyter ut i det obestämda. 

Hur splittrad vardagen än kan synas vara, behåller den alltid ändå det 
varande, om än skugglikt, i ”helhetens” enhet. Till och med då och just 
då, när vi inte speciellt sysselsätter oss med tingen och oss själva, kom-
mer detta ”som helhet” över oss […]  

Hur vi mår rör inte vår situation just då eller då och inte beträffande en eller 
annan sak eller person, utan hur vi mår i världen i dess helhet. 

Den bryter fram när ”man har det tråkigt”. Den djupa tråkigheten, som 
likt en tigande dimma strömmar fram och tillbaka i tillvarons avgrunder, 
drar alla ting, människor och en själv med dem samman i en märkvärdig 
likgiltighet. Denna tråkighet uppenbarar det varande som helhet.  

I djup leda är det inte en eller annan sak som blir likgiltig, intetsägande, som 
inte rör oss, i detta tillstånd vet vi att ingen sak kan säga oss något. Alla saker 
drabbas av detta ”ingen”. 

Det är den viktigaste tanke som Heidegger någonsin uttalat. Det är 
grundidén i hans fenomenologi och ontologi från vilken vi kan utgå såväl 
vid tolkningen av människovarats analytik som när vi uttolkar hur Hei-
degger föreställer sig reformen av ontologin, när vi tolkar frågan om vad det 
överhuvudtaget betyder att vara. 

En annan möjlighet till en sådan uppenbarelse rymmer glädjen över 
närvaron av en älskad människas tillvaro – inte av hennes blotta person.  

Det betyder inte bara den fysiska närvaron, utan människans vara, vad hon 
är så som jag är ett sum. Kärleken som skapar den livsatmosfär utan vilken 
människan inte kan leva. Människan växer in i livet och i samhället när 
kärleken välkomnar henne till världen, när människorna tar emot henne i 
livsvärmen och beskyddar henne mot världens faror. Det betyder att det i 
världen finns något som människan känner när hon känner glädje, när 
världen ljusnar och när detta påverkar vår relation till världen i dess helhet 
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så att helheten i viss mån uppenbaras, dock inte så att vi föreställer oss den. 
I sådana upplevelser – ”upplevelser” inom citationstecken – har vi framför 
oss en viss del av det varande med vilken vi sysselsätter oss, till vilken vi för-
håller oss – men där det samtidigt, otematiskt, outtalat, också finns något 
annat. Det blir uppenbart särskilt i ett tillstånd av djup leda, där detta ”i sin 
helhet” blir oerhört påtagligt. I djup leda känner vi betydelselösheten av allt 
som överhuvud kan infinna sig, vi känner att inget talar till oss, inget berör 
oss. Det är fenomen som man vanligtvis kallar stämningar. 

Det kunde tyckas att en filosof som funderar på detta sätt utlämnar 
filosofin åt diverse stämningar. Men då måste man förstå att Heidegger är 
helt främmande för att tolka ett stämningsläge som bara ett subjektivt till-
stånd, som något slags kulör som man lägger över kvaliteter, över de 
substantiella sidorna av vår kontakt med världen, över de intryck och före-
målsligheter som avtecknar sig framför oss. Han erbjuder i stället en för-
djupad tolkning, hur vi verkligen är i dessa tillstånd, vad det är vi i verklig-
heten förhåller oss till. Han menar att dessa ”stämningar” har sin betydelse 
och sin räckvidd. Deras betydelse ligger i att de inte är något som utspelar 
sig endast i vårt inre där vi sedan konstaterar dem. Det är så man sedan 
Descartes hade sett på upplevandet, något som Husserl försökte utveckla 
mera systematiskt. 

Vi har således konstaterat att det i stämningslägen kan finnas något 
sådant som att befinna sig – förvisso otematiskt, icke-objektiverande – i hel-
heten. Det innebär att det finns ett annat sätt att få klarhet om tingen och 
om sig själv än genom en objektrelation, en objektivering. Objektiveringen, 
föremålsliggörandet, är möjlig och kan endast utvecklas där det finns något, 
ett väsen som utan objektivering, utan en uttrycklig eller potentiell inten-
tional inriktning, har klarhet. Den här sortens klarhet utan objektivering 
hör till vissa väsens, som exempelvis människans, väsenskaraktär. Det inne-
bär att vårt vara uppklaras. Dess karaktär är ett uppklarnande. Detta upp-
klarnande är fundamentalt och det är först på dess grund som det hos 
människan utvecklas en uttrycklig relation till föremålsligheten. Vi befinner 
oss, vi är i världen i dess helhet på ett icke-uttryckligt vis, och på denna 
grund framträder enskilda saker som delar av en enda realitet, av ett enda 
universum. 

Här har vi något fundamentalt som karakteriserar vårt liv i dess 
väsensstruktur. Detta sig-befinnande i mitten av det varande som våra 
stämningslägen visar för oss, är inte något som bara hör till vårt väsen, till 
vårt vara, utan det är ”vår till-varos grundskeende” [das Grundgeschehen 
unseres Da-Seins]. Som konsekvens härav följer att:  
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Vad vi kallar ”känslor” är varken en flyktig företeelse som beledsagar vårt 
tänkande och viljemässiga förhållningssätt, eller blott något som eggar till 
och orsakar ett sådant, ej heller ett blott föreliggande tillstånd som vi på ett 
eller annat sätt finner oss i. [som exempelvis ett illamående]  

Heidegger frågar sig vidare: när det finns stämningar som ställer oss inför 
det varande i dess helhet, som gör att vi befinner oss mitt i världens helhet, i 
universum, kan det då möjligen hos människan också finnas en stämning 
som inte skulle ställa henne bara inför universum i dess helhet utan inför 
intet? (Heideggers föreläsning har som ämne frågan ”vad är intet, och hur 
något och intet förhåller sig till varandra”. Vi tar upp detta tema i ett annat 
sammanhang). Nyss talade man om varandet i dess helhet och nu går man 
utan vidare till frågan om intet. Varandet i dess helhet och intet utesluter 
varandra. Hur kommer Heidegger fram till den här frågeställningen? Svaret 
finns i det som vi redan har citerat. Det stämningsläge som vi talade om, 
stämningen av djup leda då saker inte säger oss något, när allt är likgiltigt, 
ställer oss på sitt vis i varandets helhet, men på ett sådant sätt att varje sak 
och hela alltet inte säger oss något. I denna bemärkelse, men endast i denna 
(inte i en intellektuellt begreppslig betydelse) kan man påstå att stämningar 
av sådan art, särskilt utpräglade stämningar, uppenbarar intet och intig-
heten för oss. Det förhåller sig inte så att intet skulle vara något, att man 
kunde uppfatta det som något i meningen av ett varande, utan så att vårt liv 
i en sådan grundstämning, ett sådant stämningsläge, självbefinnandet i 
världen, har tappat allt stöd och varken förmår säga eller göra något när 
sakerna vänder sig till det med sin utmaning. Heidegger kallar den här 
ytterligt förstärkta, djupa likgiltigheten, då saker inte längre säger oss något, 
för ångest. 

Detta skeende är möjligt och även verkligt – om än nog så sällsynt – 
blott för vissa ögonblick i ångestens grundstämning.  

Ångesten är inte en stämning som andra, den är en grundstämning. Det 
betyder att alla andra stämningar blir begripliga först genom den och att 
den finns med i alla andra, även om det är så att de andra bara är en lättnad, 
ett avståndstagande från den, eller en flykt från eller en reaktion på den. 
Dess funktion är att avslöja världen för oss, ställa oss i världen på ett visst 
sätt, nämligen så att det i viss mening inte är möjligt att gå vidare utöver 
den här stämningen. Här befinner vi oss så att säga på botten. 
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Med denna ångest menar vi inte den rätt ofta förekommande ängslan 
som i grund och botten hör till den blott alltför lätt inträdande fruktan. 
Ångest är helt olik fruktan. Vi hyser fruktan inför det eller det bestämda 
varande, som hotar oss [en händelse som nalkas, och vi är också rädda] 
för något bestämt [om vår existens, ställning, hälsa, livet]. Därför att 
denna begränsning av dess ”inför” och ”för” utmärker fruktan, hålles 
den fruktande eller räddhågade fast av det vari han befinner sig. I sin 
strävan att rädda sig från detta – detta bestämda – blir han osäker i för-
hållande till annat, dvs. i det hela ”huvudlös”.  

Det vi fruktar engagerar oss, vi är inte fria i relation till det, vi förlorar 
gentemot det vår frihet. När hotet plötsligt kommer blir vi helt överrump-
lade och huvudlösa. I ångesten däremot, hävdar Heidegger, är det annor-
lunda, där finns ett sällsamt lugn. Det är inte en rädsla för något eller om 
något konkret, utan en allomfattande ångest. I ångesten plågas vårt vara av 
i-världen-varons möjlighet överhuvudtaget. 

Obestämdheten i det inför vilket och för vilket vi hyser ångest, är dock 
inte en blott brist på bestämdhet, utan en bestämbarhetens väsentliga 
omöjlighet.  

Detta brukar man uttrycka på vardagsspråk: Vad är det som gör dig så 
nedstämd? Inget särskilt, egentligen inget speciellt. ”I ångesten – så säger vi  
– ”känns det hemskt för en” (unheimlich).”  

Allt som tidigare var vanligt, vardagligt, som gjorde att vi befinner oss väl 
i världen, att vi känner oss hemma, är nu borta, försvinner i ångesten. Vad 
är det som är så hemskt, och vem är det som känner så? Vem är det 
egentligen som mår så här i världens helhet? Tingen säger oss inget, inte vi 
själva heller. Vi får komma ihåg vad sakerna är i det ursprungliga, vanliga, 
ursprungliga livet. Sakerna är det som säger något till oss, som tilltalar oss, 
gör oss tjänster, uppmanar oss att göra något med dem, att förhålla oss till 
dem. I ångestens stämning förlorar sakerna plötsligt all sin förmåga, de 
finns kvar men säger oss inte längre något. Och det gör inte vi heller. Vad är 
jag? I det vanliga livet är jag den som besvarar dessa uppmaningar, jag sätter 
mig exempelvis på stolen här. Men i ångesten upphör jag att respondera 
därför att allt tonar bort. Vad blir då kvar? Det rena sum. 

Det är här som det visar sig vad vårt vara är i sina huvuddrag. Vi tar hela 
vägen tillbaka till det fenomenet (så som vi berättade vid ett annat tillfälle) 
att människans väsen är existensen, att den inte kännetecknas av en samling 
drag, att existensen inte bara är en tes, en förhandenhet, en tes med en till-
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hörande samling drag, en karaktär som vi kallar essentia, utan att det är ett 
vara med tillhörande var-minhet, Jemeinigkeit, personkaraktär. Men det 
handlar inte om någon punktbestämning av ”jaget”, utan om en speciell 
varakaraktär, om en speciell bestämning, det att varat alltid redan gått för-
lorat för sig självt, att det inte äger sig självt, men att det kan hitta sig självt 
igen. Hur har det förlorat sig självt när det inte äger sig självt? Det möter sig 
självt endast i de uppmaningar från saker som vänder sig till det. Vad är jag? 
Vi stiger upp på morgonen och från första ögonblicket sugs vi in i vårt 
livsprogram och börjar möta världens uppmaningar. I det vardagliga livet, 
när världen absorberar oss med sina krav, är vi så att säga utanför oss själva. 

Här har vi demonstrerat en fenomenologisk analys av en annan typ än 
den vi vant oss vid hos Husserl. Vi kan undra varför Heidegger kallar det en 
grundstämning och varför han säger att vi befinner oss på livets, existensens 
botten. Skulle det inte vara möjligt att gå längre, djupare och fördjupa 
analyserna? Tills vidare ser vi ingen anledning varför det inte kunde vara 
möjligt. Heideggers skäl för att det inte går att fördjupa analysen är ungefär 
det följande. (Vi kommer förstås inte att behandla ämnet uttömmande, 
snarare bara antyda det). I ångesten säger oss tingen – och även vi själva 
sådana vi empiriskt är – ingenting. Ändå vänder de sig till oss, inte med vad 
de egentligen är, utan i sitt totala försvinnande, bortflytande, i det att de inte 
betyder något för oss och inte uppmanar oss till någon handling. Här visar 
sig det sista, eller rättare sagt det första förutan vilket ingen betydelse är 
möjlig och utan vilket ingenting kan betyda något, den grundläggande 
betydelsen – vad det innebär att vara. 

Uppklarandet av existensen, all vår klarhet innebär att vi outtalat förstår 
vad det innebär att vara. Först på basis av en sådan förståelse är all kunskap, 
objektivering och alla omdömen möjliga. Här finns grunden och början till 
allt meningskapande. Varat visar sig här för oss i sin olikhet från alla andra 
ting och samtidigt i sin principiella betydelse för alla varande ting. Klar-
heten är möjlig endast ur ett sådant grundskeende. Varje påstående måste 
grundas i klarhet, och varje omdöme – rätt eller falskt – på ett påstående. 
Det är genealogin för det vi kallar sanning, såvitt sanningen traditionellt 
definieras som riktigt omdöme. 

Men vårt huvudintresse i dag var att demonstrera en fenomenologisk 
analys av en annan typ, en analys som fokuserar på klarheten som grund-
begrepp och som visar att uppfattningen att människans vara är existensen 
och inget annat inte är ett dogmatiskt påstående – som många kritiker sagt 
– eftersom vi betraktar ett påstående som dogmatiskt endast när det inte har 
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något stöd i fenomenen. Vad Heidegger menar därmed är ett resultat av en 
fenomenologisk analys av den typ vi har visat här ovan. 
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XIV. 

I det föregående har vi diskuterat hur och på grund av vilket fenomen man 
kan påstå att strukturen ego – cogito – cogitatum verkligen kan överföras till 
en annan struktur, till strukturen av sum som inte innehåller något cogitatio 
möjligt att erfara i en reflexion, genom inre varseblivning eller med en 
vetenskaplig undersökning, utan som innehåller en relation till världen. 

Men då kan ni invända: detta är ju det cogitatio som är en intentional 
relation, en relation mellan subjekt och objekt, där man just ser relationen 
till det andra, det som inte är jag. Låt oss nu inte gå sakerna i förväg och låt 
oss försöka förstå vad Heidegger menar när han avvisar cartesianismen, 
strukturen ego – cogito – cogitatum, och koncentrerar sig på sum. 

 Kom ihåg vad det fenomen som Heidegger intresserar sig för och som är 
viktigast för honom vilar på. Vi har sett att hans analys något oväntat inte 
började med en allmän struktur utan med ett särpräglat fenomen, ett stäm-
ningsläge. Analysen gällde en speciell stämning och resulterar i att han 
betecknar detta stämningsläge, ångesten, som en grundstämning. Beteck-
ningen är oviktig, det viktiga är karakteristiken av det som visar sig i feno-
menet och hur uppvisandet går till. Grundstämningen kan ibland kallas 
ångest, en annan gång djup leda. Den djupa ledan är utgångspunkten för en 
analys av ångesten. Varför just den här stämningen bland alla andra? Därför 
att det är i den vi tappar intresse för allting, slutar att bry oss om alla vanliga 
saker vi möter i det vardagliga, öppna livet och oss själva, hela vårt liv. 

Vad är nu vårt vardagliga förhållande till tingen, vår alldagliga livs-
erfarenhet av vanliga saker? Det är just hur tingen framträder för oss, hur de 
visar vad de är, det vill säga vad de är ur den alldagliga aspekten. Umgänget 
med tingen innebär nämligen att förstå dem i deras eget sätt att vara. Men 
vilka saker tänker vi på? Inte fysikens eller kemins objekt som vi lär om av 
högst specialiserade moderna vetenskaper, utan stolar, hus, städer och 
vägar. Det handlar alltså om att förstå det som omger oss i vårt dagliga liv, 
det som har betydelse för oss som praktiska föremål. Det som har betydelse 
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för vårt praktiska beteende, det som tilltalar oss som praktiskt handlande 
varelser, som presenterar sig som något som finns här och som har ett visst 
praktiskt värde, en funktion, en förmåga att tjäna som det förevisar i 
vardagliga handlingar som utförs av mig, dig, oss tillsammans här och nu, i 
närvaron av dessa ting. 

Det är dessa praktiska sakers betydelse och sätt att framträda på. Så 
praktisk är vår primära erfarenhet. Vilket betyder att vår praxis inte är 
något rent objektivt, något vi bara kunde betrakta utifrån, som en observa-
tör. Vår praxis betyder inte enbart de resultat vi uppnår, utan också hela 
processen av hur vi förstår sakerna och hur vi hanterar dem. Umgänget 
med saker innebär att alltid förstå och kunna hantera dem – en fysisk 
varelses förmåga. Allt vi företar oss med sakerna sker genom vår kropps för-
medling. Om föremålsligheten upphör att intressera oss, om den upphör att 
tilltala oss, uppmana oss att göra något med den, att reagera på ett visst sätt, 
innebär det korrelativt att vi också tappar intresse för oss själva som den 
praktiska varelse som handskas med tingen. När sakernas uppmaningar 
slocknar, slocknar också vår kropps möjligheter och förmågor, våra reaktio-
ner som en fysisk varelse. Därmed har man visat att djup leda och ångest som 
innebär en högre grad av sjunkande, försvinnande intresse, inte bara betyder 
ett minskat intresse för saker utan också en modifikation av oss själva. 

Frågan är vad vi till slut modifieras till i det djupa tillstånd då tingen 
visserligen är närvarande men tycks sväva bort, när de fortfarande vänder 
sig till oss men inte längre erbjuder oss det stöd vi tidigare brukade få när vi 
handskades med dem. I en sådan situation, när det enda vi har kvar är 
erfarenheten av att inget längre tilltalar oss, inget stöder oss, inget betyder 
något för oss – har vi blivit reducerade till ett blott sum, till det blotta varat, 
där allt som tangerar saker och kan göra något med dem, hela vår med 
tingen samförstådda varelse, har fallit samman och det som är kvar är det 
nakna sum. 

Vi ser samtidigt att – men endast i denna bemärkelse – det rena sum, den 
rena existensen utan varje annan bestämning, utgör gränsen för hela vår 
erfarenhet, att vi endast i den bemärkelsen kan tala om existensen som vårt 
varas karaktär. Hela den erfarenhet som vi nyss analyserade och demon-
strerade som fenomen, vittnar om att en varelse i vilken det hela utspelar sig 
inte kan betecknas som isolerad, sluten i sig själv. Som existens är den inte 
en substans likgiltig för sig själv. Tvärtom är det så att även då intresset 
reducerats till det minsta möjliga, till en obetydlig rest, är en sådan varelse 
fortfarande principiellt öppen i den meningen att den trots tafatta kontakt-
försök utan gensvar, trots omedelbara besvikelser, har kvar något av intres-
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set för sig själv. Och i detta självintresse, intresset för det egna varat, som är 
något dynamiskt, är den också öppen för andra saker. 

I den föregående analysen har vi åskådliggjort det urfaktum att saker 
talar till oss som medel eller som andras medel och berör något som ligger i 
vårt intresse och i linje med våra egna möjligheter. Ty att vara öppen mot 
sig själv innebär också öppenhet mot andra ting, därför att intresset för sig 
själv, för sina egna möjligheter, samtidigt också är en öppenhet för det som 
kan stå i vägen för dem eller som kan tjäna dem, att komma i kontakt med 
dem på vilket sätt som helst. Intresset för oss själva öppnar vägen till det 
som vi inte är – det öppnar världen för oss. 

Nu får vi gå vidare och återigen fråga: har vi inte kommit tillbaka dit där 
vi redan har varit, till en subjektiv konception som liknar Husserls? Är det 
inte en subjektiv struktur vi ser? Alltså intresset för sig själv, något upplevt i 
det inre, subjektivt? Jag har en upplevelse som jag reflekterar över, i 
reflexionen blir något subjektivt givet och sedan hävdar jag utan någon 
verklig fenomenologisk bekräftelse att det här intresset öppnar saker för 
mig. Det kan vara ett empiriskt konstaterande, ett pragmatiskt påstående, 
att sakerna primärt inte är något som man konstaterar utan något som 
tjänar livsnyttan. Föreligger här kanske en synkretism mellan pragmatismen 
och resterna av Husserls subjektiva fenomenologi? Vi måste ge akt på vad 
Heidegger syftar till och hur hans sätt att resonera fenomenologiskt skiljer 
sig från Husserls fenomenologi och från empirismen. 

Låt oss återkomma till den erfarenhet vi undersökte förra gången och till 
de stämningar från vilka vi utgick i vår analys. 

Lika säkert som vi aldrig absolut uppfattar hela det varande i sig, lika 
visst finner vi oss ändå ställda mitt i det på något sätt i sin helhet 
avslöjade varande.  

Här ställer man omöjligheten att uppfatta varandets helhet mot människans 
ställning i mitten av det varande som på något sätt avslöjats i dess helhet. 
Det handlar om det varande i dess helhet, som i det första fallet framställs 
som en universalitet av allt varande och i det andra som något som inte 
ställs framför oss, inte ens är föremål för en föreställning, inte ens på 
avstånd – och ändå avslöjas i sin helhet. Och det är ett fenomen, inte en 
fiktion eller ett påhitt, utan något vi ständigt har i vår erfarenhet, något vi i 
vår erfarenhet ständigt övertygar oss om, något förutan vilket erfarenheten 
inte skulle vara vad den är. 
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Men vad betyder det att bli ställd mitt i det avslöjade varandet i dess 
helhet? Betyder det då inte föreställningar, en intentional relation, ett för-
hållande till ett objekt? 

Kanhända består en väsentlig skillnad mellan att uppfatta helheten av 
det varande i sig [något som i princip är omöjligt] och att befinna sig 
[den dagliga tidsliga vistelsen i världen] mitt i det varande som helhet.  

Det innebär en klarhet som inte är objektiverande, som inte förhåller sig till 
ett föremål, som inte distanserar föremålet från oss, utan som är en klarhet 
trots att vi är en del av det som den är klarheten om. Det handlar om klarhet 
av ett slag där – inadekvat sagt – subjektet och objektet flyter ihop. Hei-
degger undviker dock detta uttryck som skulle prejudicera att universum, 
varandet jag flyter ihop med, är ett objekt. För det är just det som är 
problemet. Det måste finnas ett annat givenhetssätt än objektivering. Utan 
en sådan givenhetsform skulle ett sum vara omöjligt. 

Det existerar många teorier om jaget. Vad betyder ett ”jag”? I den tradi-
tionella filosofin, hos den brittiska empirismen och också hos Kant (Kant 
närmar sig i detta hänseende vissa äldre tänkare, exempelvis Rousseau, vars 
idéer han ofta övertar) är ”jaget” en tankeakt i vilken tänkandet, som van-
ligtvis vänder sig utåt, utanför sig självt, vänder sig tillbaka mot den egna 
aktiviteten, som i stället för att gå från centrum till periferi återvänder från 
periferin till centrum. Frågan är hur den kan åstadkomma det. Den här 
teorin om ett ”jag” som uppstår genom en reflexion bygger på ett cirkelreso-
nemang. Här har vi däremot en klarhet som inte är objektiverande. 

Visst tycks det vara så att vårt vardagliga liv splittras i oväsentligheter 
och att vi bara är engagerade i sådant som vi just har för händerna. Det 
verkar som om vi, när vi arbetar och ombesörjer vardagliga ting, bara 
sysslar med vårt tema, att vi till exempel samlas här för att uträtta något 
tillsammans. All vår verksamhet är förnuftig, det är handlingar av förnuf-
tiga människor som agerar i en viss klarhet. Den mänskliga verksamheten 
är aldrig en objektiv teater, den innebär alltid en förståelse av den verklighet 
som vi just hanterar, den är aldrig en objektiverande process, utan en 
förstående process, även då det handlar om en aktivitet inriktad på resultat 
och inte just på förstående. Även om det verkar som om vi endast koncen-
trerade oss på en viss avgränsad del av det varande eller på ett enskilt 
varande skymtar här ändå alltid en skugga av helheten. 
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Till och med då och just då, när vi inte speciellt sysselsätter oss med 
tingen och oss själva, kommer detta ”som helhet” över oss, t.ex. i den 
egentliga tråkigheten.  

Sedan följer en analys av ledan som en karakteristisk sinnesstämning. I den 
verkliga, djupa ledan blir vi maximalt överrumplade. Ledan kännetecknas 
av att helheten uppenbarar sig utan att skymmas av vårt engagemang i 
andra saker. Den stämning i vilken helheten kan avslöjas finns alltid här. 
Den hör fundamentalt och omistligt till vårt liv. Vårt liv är alltid stämt, man 
”mår” alltid. Befintlighet, att må, innebär här inte en intentional relation 
utan en odistanserad klarhet i denna helhet. 

Det handlar om ett omistligt och i den bemärkelsen grundläggande drag 
som kännetecknar vår tillvaro i världen och är fast förankrat i dess grund-
struktur, ett strukturdrag som Heidegger kallar ”hur vi mår”, eller kanske 
mera pregnant, hur vi befinner oss, hur vi finner oss i helheten. En sinnes-
stämning är alltså inte bara en skiftning till andra själs- eller medvetande-
tillstånd. En stämning är en form av odistanserad klarhet. Den är en kom-
ponent i vårt sums ursprungliga klarhet om sig själv, såvitt detta sum är 
något som befinner sig, finner sig i varandet i dess helhet. Att vi alltid är 
stämda på något sätt är inte en subjektiv känsla, utan en angelägenhet av 
väsentlig räckvidd. Det är klarheten om vår situation just nu, i helheten, 
men givetvis inte en klarhet om en objektiv situation som man skulle kunna 
analysera utifrån vår kunskap om saker och deras relationer. I den be-
märkelsen visar en stämning ingenting, och skulle man försöka att ur en 
sinnesstämning utläsa något objektivt tyder det på att man inte förstått vad 
det handlar om. Stämningsläget avslöjar något vida djupare och viktigare. 
Det avslöjar något med vars hjälp vi skall kunna konstatera och komma till 
rätta med relationer, konstellationer och situationer – nämligen det att vi 
alltid redan finns i världen och hur vår totala situation i denna helhet ser ut. 
Att det kan ske beror på att det existerar en urstämning, en grundstämning, 
en grundbefintlighet som påverkar alla andra stämningslägen. Det är det 
som avslöjar för mig att jag är ett rent sum som konfronteras med ett helt 
universum av saker, att jag helt naken har blivit ställd i mitt sum, ett sum 
som jag är och måste vara, som jag har blivit ålagd att vara. Jag existerar i 
detta engagerade trevande efter mig själv. När jag har blivit dit-ställd då 
måste jag vara, jag har redan funnit mig själv; när jag trevar mig fram är jag 
alltid redan ditställd. Detta ”jag trevar mig fram och därmed förstår jag mig 
själv” – förutsätter ett sig-befinnande, ett ”jag är redan här”. 
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Vi måste existera och vi existerar inte som en sak eller en objektiv 
process, vi måste utöva vår existens. Vår existens är en prestation, vi måste 
bära den. Som synes uttrycker vi oss i metaforer; varje metafor hänvisar till 
nästa och tillsammans säger de oss något, exempelvis antyder ”att bära” att 
vår närvaro i världen har en viss tyngd. Också det en metafor. Tyngden 
avslöjas i grundstämningen, det stämningsläge som alltid ligger till grund 
för de övriga stämningarna, även om dessa helt skiljer sig från dem kvali-
tativt. Men även dessa lättare sinnesstämningar (en metafor igen), även en 
lättnad berättar indirekt om tyngden. Mot depressionen – den tyngd som 
avslöjar att vi är och måste vara – reagerar man med andra, gladare stäm-
ningar, men även de hänvisar till grundstämningen. Endast en varelse som 
lever i en sådan grundstämning, i en ursprunglig förankring i universum, en 
varelse som utan distans och med klarhet är förankrad i helheten, endast 
den kan lösa sin konkreta situation i varandet, endast för en sådan varelse 
har situationen en mening. Varje situation kräver vårt engagemang, ett in-
tresse för oss själva, och inget intresse är möjligt annat än som ett intresse 
rotat i världen så som den avslöjas för oss i sin helhet och utan att vi 
uttryckligen fattar den. Helheten avslöjas på detta sätt för oss utan reflexion. 

Här föreligger något helt annat än en intentional analys. Det som 
Heidegger genomför är förvisso också ett slags reflexion, men han ana-
lyserar inte två sidor, något subjektivt och så objektiviteter, den noematiska 
och den noetiska sidan, så som Husserl. Helhetens avslöjadhet kan inte rivas 
itu och analyseras som två olika sidor. Det är den ena sidan av problemet. 

Den andra är vår egen reaktion, umgänget med tingen, ombesörjandet 
av tjänster. Här är det nyttigt att föreställa sig något konkret. Till exempel vi 
själva som befinner oss i detta rum och sysslar med filosofiska frågor som vi 
försöker få rätsida på. Här är vi, en lärare och studenter, vi vill lära oss 
något, åstadkomma något, och vi vet att detta implicerar vissa förutsätt-
ningar: att ha förstått våra regler, läsförberedelsen, kunskapen om de 
historiska sammanhangen. Allt detta finns här otematiskt, i bakgrunden, 
men det är i den kontexten som vi kan förstå varje ord och varje gest som 
var och en av oss yttrar eller gör. Det handlar ständigt om ”att kunna”, att 
kunna lära sig något, att kunna bli något. Men detta ”att kunna” är här 
ständigt närvarande som ett ledmotiv inte bara när det gäller utpräglat 
handlande, som när vi skall lära oss något. ”Att kunna” talar till oss även 
utifrån saker – som inredningen i det här rummet – utifrån allt som vi kan 
använda, som lämpar sig till något, som möjliggör något.    

Det vi möter i vardagen är inte föremål för varseblivning. Husserl ville 
demonstrera sinnesintrycken för oss som ett exempel på hur sakerna visar 
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sig för oss själva i original. Han pekade på sådant som färgkvaliteter, känsel-
sinne etc. och visade att allting ges i perspektiv, att en sida hänvisar till 
andra och att vi kan röra oss i oändligt många perspektiv utan att någonsin 
helt uppfatta saken som ges i original. Även här finns en föreställning om 
det möjliga – i kringgående, i hänvisningar, i vad vi kan övertyga oss om 
från en annan sida, i vad vi ytterligare kan se. Men varifrån kommer det 
möjligas element i Husserls varseblivnings- och åskådningsbegrepp? Var får 
man det ifrån om inte från det faktum att vårt ursprungliga förstående alltid 
är ett förstående av det möjliga? Vårt primära förstående av saker är alltid 
ett förstående av möjligheter. Men det handlar givetvis inte om Husserls 
möjligheter att gå runt, betrakta perspektiv från olika sidor etc. – alltså från 
härledda möjligheter. Primära möjligheter är de som talar till oss, i vilka 
sakerna själva liksom vänder sig till oss och talar om vad som är möjligt, vad 
vi kan göra med dem. Det är det som från världen anmäler sig som möjligt 
som är vår möjlighet. Exempelvis en stols lämplighet till att sitta på. Så till-
talas vi av världen som talar till oss och uttrycker våra möjligheter. 

Här har vi liksom ett motsatt fenomen. I det första fallet, i universums 
avslöjadhet i en helhet utan distans flöt vi nästan ihop med tingen; i det här 
andra fallet är det sakerna som på avstånd säger oss vad vi är. Att möta oss 
själva är ett möte från världen och genom världen. I detta sammanhang 
skall vi presentera ett fenomen som Heidegger har analyserat på ett mäster-
ligt sätt, fenomenet av vårt vara i rummet. 

En varelse som vistas i världen och förstår sig själv genom världen, 
genom de av tingen erbjudna möjligheterna, vistas samtidigt hos tingen och 
har en struktur jag – där, inte jag – här. Jag – där, och det är först därifrån 
som jag vänder mig till mig själv, hit. En rumslig varelse som existerar så 
som vi befinner sig inte i en neutral extensio, den existerar så att säga inåt i 
rummet. I sitt existerande inåt i rummet, i koncentrationen på detta där, 
glömmer man sitt här, det som Husserl har analyserat så vackert och till 
synes uttömmande. Här – det är ett centrum för perspektiv vilka breder ut 
sig i cirklar, utgångspunkten för mina möjliga aktiviteter som är nödvän-
diga för att jag som aktiv varelse kan agera i världen. Detta förutsätter a 
priori en praktisk vistelse i världen. Det här fenomenet har inte blivit 
ordentligt undersökt. Allt som Husserl säger har sitt fenomenologiska 
berättigande, men det viktigaste är att perspektivet här inte är statiskt, att 
varat finns nästan ovanför rummet, inte så att det skulle lyfta oss över 
rummet, men så att det projicerar oss in i rummet. Vi är hos det vi sysslar 
med, det är vår plats i rummet och inte där andra ser oss; däremot är vårt 
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här, detta perspektivcentrum som vi själva inte ser, en projektion av andras 
inblick i oss. 

När vi tittar på personliga pronomen och på deras relation till rums-
adverb ur den här aspekten, kommer vi att se att konsekvenserna av 
Husserls uppfattning blir åtskilligt mer komplicerade. Kombinationen jag – 
här är inte primär, hela strukturen jag – som varande här, och du – där, är i 
verkligheten ett resultat av den objektivering som är vanlig i språksamman-
hang. Där talar vi alltid från vår egen ståndpunkt men vi förverkligar 
därmed samtidigt den andres ståndpunkt. Det här speciella ömsesidiga 
inträngandet är förutsättningen för att vi skall förstå varandra i en kom-
munikation. Vi får då ett intryck av att vi nästan omedelbart förstår vad den 
andre säger, att vi utan vidare förstår meningen i vårt tankeutbyte. 

Åter till vår förståelsesituation. Mänskligt förstående innebär att alltid 
förstå sina möjligheter. Givetvis betyder ”sina” i detta sammanhang inte 
”bara mina”, utan att jag förstår alla de möjligheter som vänder sig till mig 
för att jag skall kunna utnyttja dem, besvara dem.  Det att alla saker befinner 
sig i kretsen av mina möjligheter, att de har karaktären av en möjlig relation 
– som lämpliga, olämpliga eller användbara – visar på det primära sättet att 
förstå dem.    

Vad är världen i sin ursprungliga mening? 
Å ena sidan – världen i ett visst stämningsläge är ett universum av saker, 

ett världsallt som är av-slöjat och som ändå inte är något föremål. Å den 
andra sidan är allting som vi kan möta satt så att vi kan begripa det och se 
det som en möjlighet. Det vi möter hör till kretsen av våra möjligheter. I 
den meningen är världen kretsen av våra möjligheter. 

Dessa två begrepp sätter gränser för det som alltid, under alla omstän-
dligheter hör till vår tillvaro i världen. Vår tillvaro (Dasein) är alltid en 
tillvaro som förhåller sig dynamiskt till någon av sina möjligheter, och den 
här dynamiken är redan inneboende i ett universum som på ett icke- 
objektivt sätt blivit avslöjat i sin helhet. 

Vi ser att våra möjligheter är ett ursprungligt sätt att möta oss själva, att 
möta vårt ”jag kan”. Det är ett möte som inte sker inom oss, i en reflexion, 
utan dels i ett stämningsläge och dels genom att vi tar steget utåt, till kretsen 
av våra möjligheter. Allt detta – att jag är ditsatt och att jag stiger ut, allt det 
jag redan är och allt som erbjuder sig för mig, som jag inte är men som jag 
kan bli – denna dubbla spännvidd gör det möjligt för mig att vara rumsligt 
nära tingen, att vara där. På så sätt är den mänskliga tillvaron alltid redan i 
det avslöjade universum i dess helhet och har ännu inte förverkligat det som 
den kan förverkliga genom att konfrontera saker. När vi blir medvetna om 
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den här strukturen redan – inte än och där – här, när vi blir medvetna om 
detta speciella utrymme som tillvaron inte fyller utan som är tillvaron, ser vi 
att tillvaron är den här extensionen, att tillvaron är ett utgående från sig 
själv, utöver sig själv, dit, till tingen. Och allt detta i en enda akt, dock inte 
en akt i Husserls mening. Allt detta sker i en enhet. I den bemärkelsen är 
tillvaron till hela sitt väsen en utsträckning, ett spatium, ett rum i vilket 
tingen först visar sig. Här kunde det alltså verka som om allt vad Husserl 
krävde av sin transcendentala subjektivitet – nämligen att den skulle visa att 
den faktiska världen växer fram på dess grund – förverkligas i Heideggers 
rörelse i världen. 

Men så är det inte alls. 
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XV. 

Förra gången gjorde vi ett försök att rekapitulera genesen av tillvarons två 
fundamentala strukturmoment: befintligheten och förståelsen. I dag skall vi 
först gå igenom grunddragen i dessa moment och sedan anknyta med en 
analys av det tredje – det förklarande språket. Utifrån analysen av dessa tre 
moment i tillvarostrukturen kommer vi att skissera en av tillvarons exi-
stensmöjligheter, nämligen den i vilken tillvaron – enligt Heidegger – i 
första hand och för det mesta existerar. 

Vilka är de väsentliga momenten i befintligheten, i ett stämningsläge? 
Framför allt avslöjar stämningsläget världen för oss. Stämningen leder 

oss in i världen, den försänker oss i världen utan att vi ser världen tematiskt 
framför oss. Ett stämt vara i världen förhåller sig inte, ställer sig inte inten-
tionalt till världen, det föreställer sig inte världen, det avbildar den inte – 
och ändock förstår det den, inte i dess enskildheter, utan som en helhet, 
något som livet utspelar sig i. 

Men i stämningen förstår vi på ett sätt också oss själva. Den i en sinnes-
stämning ingående självförståelsen är ingen inre varseblivning av ett upp-
levande, den är ett praktiskt förstående. Praktiskt i den meningen att den 
hör till utövandet av våra livsuppgifter. En självförståelse är att förstå den 
varelse som alltid redan är satt i världen. Den är inte ett resultat av teore-
tiska överläggningar eller analyser, utan en primär relation, primär för-
ståelse av sig själv som försänkt i världen. Försänkt därför att det inte 
handlar om upphöjdhet över världen som i en filosofisk kontemplation, i en 
filosofisk, uttalad, relation till världen i dess helhet som ett objekt. Det är en 
känsla av hur jag, en ändlig varelse, förhåller mig till den helhet som jag 
ingår i. I den här urrelationen, den primärt stämda självförståelsen, erfar jag 
det som är innehållet i den ursprungliga försänktheten i världen i relation 
till mig själv. Det är vad Heidegger kallar för kastadhet i världen. 

Med begreppet ”kastadhet” kan ett visst moment av affektivitet vara för-
knippat. Som filosofer diskuterar vi givetvis affekter, emotioner, men utan 
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affekt. Begreppet ”kastadhet” vidlåder ofta en viss patetisk tolkning: män-
niskan som en förkastad eller övergiven varelse. Den franska översättningen 
déréliction innehåller en sådan antydan. Men här menar man inte något 
sådant. Det man menar är inget annat än att det emotionella inslaget i vår 
självförståelse gör oss öppna för vår situation i världen. Alla våra attityder 
gentemot världen och oss själva formas mot denna bakgrund, ingen själv-
kännedom, självreflexion eller någon relation till oss själva är möjlig utan 
den – här finns själva grunden och utgångspunkten. 

Det tredje viktiga momentet i befintligheten är att kastadheten, samtidigt 
som den avslöjar vår försänkthet i universum som en helhet, också är 
grunden för en möjlig påverkan. Våra sinnen kan exempelvis inte påverkas 
om det inte vore för en sådan grund. Allt som talar till oss utifrån världen, 
som säger oss något, som berör oss, står alltid i relation till vår ursprungliga 
situation i världen som utspelar sig i stämningssfären. Detta innebär 
exempelvis att vi inte kan tolka en varseblivning, en förnimmelse, som 
något blott förhandenvarande. Förhandenheten är en speciell form av vara 
hos saker som vi bara kan konstatera. Ett sinnesintryck, en varseblivning är 
aldrig bara ett konstaterande, det finns alltid i kontexten attraktion – 
repulsion, det är något som talar till oss som varelser emotionellt försänkta i 
världen. Därför är hela vår sinnesapparat, hela bredden av vår kontakt med 
omvärlden – med det av den som ger oss världen i original, det vill säga i 
varseblivningskontakt – alltid i nära förbindelse med vårt känsloliv i ordets 
rätta bemärkelse. Därför är vår sinnessfär inte en mosaik av kvaliteter och 
intryck, som var och en skulle ha sin originalitet och inget gemensamt med 
de andra, utan en enhet av attraktion och repulsion, en enhet av hel-
hetsintryck som skräck, skönhet, banalitet, vardaglighet, betydelselöshet etc. 
Endast därför att vissa intryck på något sätt kan vara just intryck, det vill 
säga tilltala just den sida hos oss som handlar om vår ursprungliga för-
sänkthet i världen, endast på grund av detta kan de representera något, säga 
oss något ursprungligt. Det betyder inte att vår sinnlighet helt skulle vara ett 
uttryck för eller en detalj i det som emotionaliteten är en sammanfattande 
antecipering av. Relationen mellan affektiviteten och sinnligheten är inte en 
analogi till Husserls relation mellan intentionen och uppfyllandet. Hur det 
förhåller sig är en fråga för varseblivningens fenomenologi, som visar oss ett 
brett spektrum av möjligheter med vilka världen kan tilltala oss – från det 
förvirrat kaotiska och splittrade till vissa sinnesområdens likgiltighet och 
objektivitet. Men just i den känslomässiga öppenheten finns något som gör 
att vår sinneskontakt med saker inte bara blir till en mosaik av intryck – 
som den brittiska empirismen och den empiriska psykologin föreställde sig 
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– och att den ursprungligen och i grunden inte blir till en kontakt med 
enskildheter, utan med en värld där varje sak vi kommer i beröring med 
presenterar sig. Det som Husserl betonade, att tingen i vår varseblivning 
undergår ständig korrigering, att de visar sig från en viss sida som alltid kan 
revideras, att vi ständigt måste överväga synteser vilka sedan i en process 
visar oss saken i dess fullständighet, sammanhänger med den ursprungliga 
världskaraktären hos vår varseblivning och denna åter med vår ursprung-
liga affektiva inlåtenhet i världen. Sinnesintrycket är just den plats där jag 
påbörjar en kontakt, där jag sänker ner ett ankare i realiteten. Men det är 
ingen engångsakt, jag sänker ankaret och vill vara kvar i kontakt med 
realiteten för att nå till djupet, att förstå vad en sak faktiskt är. En kontakt 
korrigerar hela tiden det föregående och korrigeringen intensifierar ständigt 
kontakten. Det var det första momentet – kastadheten i världen. 

Den andra sidan är förståelsen. Att förstå sina möjligheter. Man kan 
invända: en viss förståelse finns ju i det affektiva. Det säger mig något, gör 
mig medveten om kontakten med det varande och låter mig förstå min 
situation i världen. Det är riktigt. Men i sig själv är min situation i världen 
och i verkligheten alltid bara något abstrakt. Realt och konkret är det en 
situation ”för att”, inte bara ”att”. Det är här som min aktivitet kommer i 
gång, kommer till sin rätt, förverkligar sig. Det är därför riktigt att säga att en 
förståelse i ordets rätta bemärkelse infinner sig först när jag undersöker den 
andra aspekten, helheten till vilken affektsidan är kopplad, i vilken den ingår. 

Också förståelsen består av två moment. 
Det första momentet är att förstå de faktiska, pragmatiska samman-

hangen, vår relation till tingen. Ta kritan som jag håller i handen som ett 
exempel, det är en sak att skriva med. Hela min varseblivningssituation blir 
engagerad i det som talar till mig, berör mig utifrån världen. Jag kan ta upp 
eller låta bli den här knappt användbara lilla kritbiten – det är detta som är 
att förstå. Sakernas betydelse för oss är att de är användbara, att de är nyttiga 
eller onyttiga, skadliga, bekväma, lämpliga eller olämpliga – allt efter olika 
sammanhang. Tingens tjänlighet hänvisar sedan utöver dem själva till vidare 
sammanhang som de kan användas i, som de mer eller mindre ingår i. 

Det andra momentet är att förstå sig själv, något som alltid ingår i den 
första förståelsen. Tjänlighet, lämplighet, skadlighet hänvisar inte till något 
som är tjänligt, lämpligt eller skadligt, utan till något som har karaktären av 
mänsklig tillvaro i världen. I saksammanhangen ingår också det ickesakliga 
tillvarosammanhanget. 

Förståelsen innehåller alltså dessa två oskiljaktiga moment. Å ena sidan 
en förståelse av de pragmatiska sammanhangen. Pragma är uttrycket för 
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tjänligheter vilkas varasätt innebär en praktisk hantering. Dessa samman-
hang är inte subjektiva, de hör till tingen i deras vara. Å andra sidan gäller 
det att förstå varelser som vi själva, att förstå oss själva som de som använder 
sakerna, de mot vilka sakernas användbarhet riktas, varelser för vilka – 
förutsatt att de finns – denna pragmatiska nyttosfär har någon mening. 

Hur ser vårt primära förståelsesätt ut? Det är varken i det första eller det 
andra fallet en tematisering av sammanhangen, varken av de pragmatiska 
eller både av de pragmatiska och tillvarosammanhangen, och ännu mindre 
av tillvarosfären själv. I umgänget med tingen och i det att vi alltid uppfattar 
dem ur den möjliga hanteringens aspekt, användningen, finns en förståelse 
av varats tillvaroform, men en förståelse för vilken tillvaron inte är tematisk 
i ontiskt avseende, och inte heller en uttrycklig förståelse av detta tillvaro-
varandes vara. Det är en implicit, rent praktisk förståelse. När vi genomför 
en filosofisk analys måste vi undersöka vår förståelse och fråga oss vilken 
möjlighet det är vi tänker på när vi säger att vår tillvaro alltid är ett vara i 
möjligheter. 

Heidegger lägger stor vikt vid den här aspekten, framför allt framhåller 
han den avgörande skillnaden mellan sättet att hantera begreppet möjlighet 
i förhandenhetsregionen och i tillvaroregionen. 

I förhandenhetssfären, i sfären av varanden (och den till dem hörande 
varastrukturen), som varken har karaktären av tillvaro eller av pragmata, 
utan som helt enkelt är givna och analyseras i en konstaterande blick, är en 
möjlighet alltid något mindre och något härlett i jämförelse med nödvän-
dighetens och verklighetens modaliteter; det är en möjlighet av något som 
ännu inte är verkligt och som aldrig är nödvändigt. I viss mening är det så 
att vi endast av det som är verkligt kan utläsa vad som är möjligt. Det är här 
vi inser hur bristfälligt möjlighetsbegreppet i förhandenhetssfären är. 

I tillvarosfären, i livssfären, är det tvärtom. Vårt liv är alltid ett liv i 
möjligheter, och i den bemärkelsen kan vi inte reduceras till blott förhan-
denhet. Det är exempelvis karakteristiskt för det mänskliga livet att det lever 
i framtiden. Så snart framtiden dyker upp på vår horisont lever vi alltid med 
tanken på och inom räckhåll för den framtida möjligheten. 

Detta framgår av den paradox gällande människans förhållande till 
döden som man formulerade i den antika epikureiska filosofin. Epikuréerna 
säger: döden betyder egentligen inget för människan, ty så länge vi finns har 
döden inte infunnit sig, och när den en vacker dag är här, finns vi inte kvar. 
Så kan man formulera det utifrån den rena förhandenhetens aspekt. Utifrån 
sett är människolivet en rad faser på en objektiv tidslinje. Men det är just 
vad det inte är, därför att för oss existerar i viss mening även det som ännu 
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inte har inträffat. Det är därför som den epikureiska paradoxen kan tjäna 
som en illustration till att en uppfattning om människolivet som ren för-
handenhet är falsk. 

Om vi använder förhandenhetens modell kan vi säga att vårt liv i sin 
självförståelse i viss mening ständigt är före sig självt – om vi med detta 
”före sig” menar att våra möjligheter befinner sig före, som en ren för-
handenhet. Satsen att vårt liv är ett liv i möjligheter måste förstås så att vårt 
liv ständigt utspelar sig i ett före-löpande. Men det är mera exakt att tala om 
möjligheter än om ett före-löpande. Livet är ursprungligen ett liv i möjlig-
heter vilka vi måste engagera oss i för att förverkliga. Det är dock inte så att 
dessa möjligheter finns framför oss som föreställningar som vi först senare 
bestämmer oss för att förverkliga. Primärt existerar det nämligen en annan 
relation till oss själva och till tiden än en förhandenhetsrelation. 

Om vi på nytt undersöker filosofiskt vad Heidegger egentligen avsåg 
med sina två analyser – analyserna av befintligheten och av förståelsen – 
upptäcker vi att han vänder sig mot den rena förhandenhetens filosofi, den 
ursprungliga fakticitet som alltid hör till det mänskliga livet, det faktum att 
det mänskliga livet vilar på en faktisk grund, att jag är och att jag är ålagd att 
vara. Att jag är innebär samtidigt att jag måste vara. Jag måste – inte i 
meningen av objektivt tvång, utan för att jag har fått mig ålagt, att jag måste 
utföra något, vilket dock också betyder att jag har möjligheter, att jag 
existerar i möjligheterna. Att dessa existensmöjligheter på något sätt kan 
specificeras är härvidlag en sekundär fråga. 

Innan vi börjar specificera dem måste vi tillägga en viktig sak beträffande 
förståelsen. Det existerar nämligen en symmetri mellan kastadheten och 
förståelsen, en symmetri som går att uttrycka på ett bestämt sätt. Möjlig-
heterna i vilka tillvaron existerar är inte isolerade. Tillvaron existerar i en 
bestämd situation, i vissa möjligheter som faktiskt är öppna just för den. 
Tillvaron är liksom kastad in i sina möjligheter. Det betyder inte att män-
niskan skulle vara fullständigt determinerad av sin kastadhet, kastet är 
något hon själv genomför, som hon övertar och bär vidare. Det är detta 
kast, detta kastade ut-kast av möjligheter som skall förstås som den egent-
liga platsen för förståelsen. Människan som förstår vad hon själv är och 
förstår världen, är ett kastat utkast. 

Den tredje existentialen (den väsentliga bestämningen av tillvaron, av 
existensen), som enligt Heidegger är lika ursprunglig som befintligheten 
eller kastadheten och förståelsen eller utkastet, är språket. För att förstå 
varför Heidegger säger att det finns en tredje existential, språket, krävs det 
en analys. 
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Heideggers språkbegrepp: Språket är inte bara talet, det är egentligen 
hela vår artikulering av förståelsen, så som den utspelar sig i vårt dagliga 
fungerande, i vår varseblivning, i hanteringen av tingen, i vårt ombesörjan-
de. Ombesörjandet är inte oartikulerat, vi är ständigt medvetna om vad vi 
ombesörjer och hanterar, hur vi har det med sakerna. En sådan artikulation 
kallar Heidegger för språket. I språket finns redan alltid, utan att det 
behöver uttalas men så snart en sak används, det faktum att exempelvis det 
här bordet är en barriär mellan läraren och studenterna. Allt detta är 
artikulation; vi har inte framför oss oartikulerade enheter, allt vi möter har 
sin form och en karaktär som svarar mot andra lika artikulerade saker. Jag 
artikulerar det här som ett bord. Men som ett bord existerar det här redan 
innan jag säger att det är ett bord. Redan i den gängse varseblivningen och 
hanteringen finns det en struktur: något som något. Det är en struktur som 
inte beror på ett omdöme utan som finns här redan förpredikativt. 

Språkets mening är just den här artikulationen. Artikulationen av vad? 
Av det vi kan förstå. Och det vi kan förstå, det som var och en kan förstå i 
motsvarande situation, det kallar vi mening. Språket artikulerar en viss 
mening. Meningen har en mening endast ur tillvaroaspekten, det existerar 
ingen mening i sig. Tillvaron är det som artikulerar en mening. Tillvarons 
hantering av tingen, som ett kastat utkast – det är födelseorten för all 
mening och sålunda också för språket. När språket används som uttrycks-
medel blir det något objektivt, det lämnar sin födelseort och förvandlas, 
särskilt i form av en grafisk fixering, till ett språkligt eller rentav ett litterärt 
uttryck. Vi kan inte längre analysera det som en allmän struktur utan vi 
talar då om ett tungomål, en ”tunga”. Men den ursprungliga platsen för ett 
tungomåls födelse är språket, talet. Språket har sin plats i tillvaron, alltså i 
något som inte har den ontologiska karaktären av en sak, förhandenhet, 
utan karaktären av i-världen-varo. Heidegger säger att grekerna insåg det 
här draget hos språket; i grekiskan existerar inget uttryck motsvarande den 
tyska och tjeckiska termen ”tunga”, tungomål. Möjligen då glossa, tunga – 
men logos betyder, tal, språk, inte ”tunga”. På samma sätt som de andra två 
väsentliga momenten, befintligheten och förståendet, har även språket en 
rad modaliteter. 

Till språket hör att uttala sig, och till detta att meddela, att språkligt 
uttryckligen artikulera något som något. Sådant uttalande – apofansis i 
klassisk mening – är i det ursprungliga vardagsspråket oftast något härlett. 
Det är mycket sällan vi talar i satser som ”S är P”; det vanliga är att vi talar 
om aktiviteter, behov att åtgärda något och så vidare. Här återstår mycket 
att göra för språkets, det mänskliga taluttryckets fenomenologi. 
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Till talandet hör inte bara att uttala sig utan också att lyssna och att tiga. 
Tigandet är ett speciellt språkmodus som inte innebär att bara hålla tyst, att 
vara stum tillfälligt eller jämt. Att tiga är något som kan vara mycket 
talande, och det kan vara ett oumbärligt instrument när man skall komma 
till rätta med vad vi skulle kunna kalla ett förfallet sätt att tala på. Ett för-
fallet sätt att tala på är något som gör varje saklighet, varje tillgång till tingen 
som sådana omöjlig. Det förstör språkets funktion då det brukar ett tal, eller 
rättare sagt ett prat, i stället för språket i ordets rätta bemärkelse, det vill 
säga ett språk som artikulerar saker. Detta, att språket i vårt liv tränger 
undan saklighet eller tvingar in sig där det inte har någon plats, är ett viktigt 
fenomen. Språket förvandlas här till något självrådigt, självständigt, och 
omöjliggör därmed all saklighet. I ett språk som råkat i sådant förfall kan 
det inte bli tal om någon existens. Den enda existens man kan tänka sig där 
är att återvända till sakligheten, till tigandet. 

Vi har nu tre grundmoment som karakteriserar tillvaron i världen som 
sådan: 1) befintligheten eller kastadheten, 2) förståelsen eller utkastet, 3) det 
artikulerade språket. 

Vi kan undersöka hur dessa moment fungerar när vi i utkastet, i planen 
för våra möjligheter, inte lägger tonvikten på självförståelsesidan, det som är 
vårt eget, tillvaroförståelsen, utan på den sida som gäller det varande som 
inte är tillvaron, det som talar till oss från världen, det som kommer till oss 
utifrån. 

Låt oss börja med språkfenomenet. Det är en vanlig erfarenhet att värl-
den, så som vi dagligdags upplever den, till största delen inte är den värld 
som vi aktuellt har upplevt och upplever, utan att det vi verkligen upplever 
av världen, det som världen släpper fram till oss som verkliga saker, frågor 
eller uppgifter, endast är en obetydlig del av det som för oss är uppenbart 
som denna världs varande. Det finns många skäl till detta. Som Husserl 
påpekade lever vi inte i aktualiteter utan i våra vanor, och den viktigaste och 
kraftfullaste vanan är att vi förvärvar vetandet i andra hand. Vår värld är en 
inlärd, berättad, meddelad värld och vi har ett speciellt sätt att komma till 
rätta med den – nämligen att vi verbaliserar den. Som förståelse nöjer vi oss 
med att uttrycka den språkligt. I allmänhet kan vi inte göra på annat sätt 
och det skulle vara utopiskt att önska att allt vi möter i livet skulle få sin 
autentiska, ursprungliga betydelse som det hade vid sin uppkomst, det som 
styrt dess uppkomst. 

Men det är självklart så att kutymen att förlita sig på det som vi inhämtar 
genom språkliga formuleringar, en vanemässig tillit till blotta ord har sina 
risker. Dessa faror accentueras av att vårt liv, vår tillvaro i världen befinner 
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sig i en rörelse som primärt försöker få oss att inte tolka våra möjligheter 
utifrån oss själva, att inte försöka förstå oss själva som ett varande i möjlig-
heter utifrån den egna existensens aspekt utan utifrån sakernas aspekt. 
Tendensen att inte se sig själv, att inte känna sig själv, är helt naturligt given 
därigenom att vi med vårt ombesörjande och vår hantering av saker befin-
ner oss hos sakerna som vi sysslar med och fyller våra liv med. Det vi 
verkligen är, vårt jag, är från början otematiskt. Det visar sig bara som något 
hos sakerna: uppdrag, krav, en postulatorisk karaktär hos tingen, något tingen 
kräver av oss, något man måste ordna eller ombesörja. Men detta förutsätter 
självklart att det måste finnas någon som ordnar eller ombesörjer. 

Här har vi först och främst det primära faktum att vi är otematiska för 
oss själva. Men i tillvaron finns något ännu starkare som avskärmar oss, 
nämligen en tendens att fly från oss själva. Alltså inte bara en ursprunglig 
självdoldhet utan också en självfrånvändhet. Den här frånvändheten närs 
just av att vi sysslar med saker, och sysslar med dem så att inte heller 
sakernas fakticitet kan göra sig gällande. Och det är just talet, språket, som 
erbjuder oss möjligheten till en lättnad: att osakligt förlita sig på andra och 
låta andra på samma sätt förlita sig på oss. 

I tillvaron existerar en sådan primär förfallstendens. Den verkar så, att 
när vi frågar vad som egentligen är subjektet för det från början anonyma, 
osanna och oansvariga livet, blir svaret att det inte är något bestämt, utan att 
subjektet för ett förfallet liv är något offentligt anonymt. Detta offentliga 
anonyma verkar så, att vi i det ursprungliga, vardagliga livet lever osakligt 
men med lättnad. Vi besparar oss saklighetens möda och lever så att vi jämt 
ger efter för lättnadens förförelse – och på så sätt ständigt alienerar oss från 
oss själva. 

Så uppstod en primär modalitet av helhetslivets tillvaro i världen, den 
modalitet man kunde kalla det ursprungliga förfallet, den mänskliga 
existensens första fall, och fallets subjekt är det offentligt anonyma. En av de 
mest framträdande modaliteterna hos en sådan existens är det oupphörliga 
pratet, den pratsamma osakligheten vars syn på saker och ting är ytlig, en 
nyfikenhet som endast rör vid ytan och som ständigt kräver ny föda. Det är 
ett av existensens ursprungliga sätt att existera på, sättet på vilket den existe-
rar från början och i allmänhet. All saklighet och ursprunglighet måste 
erövras i en uttalad tvekamp med denna förfallstendens. 

Även om vi inte uppfattar de här frågorna som de som var viktigast för 
Heidegger, tar vi upp dem därför att de berör verkliga, autentiska fenomen 
och att de därför kan tjäna som utgångspunkt för en något kritisk genom-
gång av fenomenologin i Vara och tid. Trots Heideggers i grunden kritiska 
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inställning till Husserls subjektivism finns något av samma subjektivism 
kvar i den transcendentala fenomenologin. För att röja fältet för en kritisk 
granskning måste vi demonstrera de fenomen i vilka Heidegger söker visa 
meningen av existensens vara och alla dess funktioner. Först analyserar vi 
tillvarons vara som ett sum och förbereder frågan huruvida en analys av det 
rena sum kan visa grunden för sanningen – något Heidegger förebrår 
Husserl att hans fenomenologiska analyser inte gör –, såväl i bemärkelsen 
av riktigt omdöme som i allt det som är det riktiga omdömets förutsättning. 

Är en sum-analys rätt sätt att närma sig förståelsens och sanningens 
problem på? Vi har sett – och det var vår huvudsakliga kritik av Husserls 
fenomenologi – att Husserl inte lyckades hitta den grund på vilken han 
kunde förankra och utveckla detta problem. Den transcendentala subjekti-
viteten fångad i original i en reflexion kan inte vara en sådan grund. 

Är ett sum av en existens som förstår sig själv, som förstår sitt vara och i 
en sådan förståelse fattar övriga sakers vara, en sådan grund? Och i vilken 
mening är det eller är det inte en sådan grund? Detta är den kritiska fråga vi 
ställer Heidegger. Det handlar inte om hårklyveri, vi ställer frågan därför att 
vi vill skilja ett sum som existens från det som gör det möjligt som en 
existens, som ett vara som förstår sig själv, ett vara som är möjligt endast 
genom varaförståelsen. 

Skulle det kanske vara möjligt på basis av det vi sade om omöjligheten av 
att åtskilja det man kunde beteckna som subjekt och objekt, när vi 
analyserade sinnesstämningarna? Det var den här klara och skarpa 
åtskillnaden mellan subjekt och objekt, den föremålsliga och den subjektiva 
sidan, som var premissen för utvecklingen av Logiska undersökningars teori – 
vederläggningen av psykologismen, försvar av objektiv sanning. Förfaller vi 
inte här på nytt till något slags psykologism som Husserls fenomenologi för 
länge sedan försökte övervinna? 

Vi undersöker Heideggers position i Vara och tid för att helt otvetydigt 
kunna formulera dessa problem från den av Heidegger med sådan energi 
utarbetade ståndpunkten. I den positionen finner vi redan tecken på att 
filosofin i Vara och tid, filosofin om existensen som sådan och om dess 
egentlighet och oegentlighet, inte är den verkliga meningen med Heideggers 
fenomenologi. 
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XVI. 

För att få en överblick över den fenomenologiska apparat som Heidegger 
arbetade med när han skrev Vara och tid, ställer vi upp ett schema över de 
viktigaste existentiella begreppen vi hittills har mött. Det är nödvändigt att 
hela tiden hålla dessa begrepp i minnet; det är viktigt för vår fortsatta 
undersökning av hur dessa termer fördjupas och tillämpas i nya relationer. 
Grundidéerna utgår från samma struktur, men den visas i nya sammanhang 
och fördjupas hela tiden. Vad det handlar om är att upptäcka hela rike-
domen hos sum. Sum som existens är en särskild form av vara, som inte går 
att reducera till förhandenhet, till endast en givenhet som skulle presentera 
sig för vår blick. 

De första grundstrukturerna är de följande: 
Befintligheten (die Befindlichkeit) – hur vi mår. Det handlar inte om 

någon psykologisk analys av våra själstillstånd utan om ontologiska analyser 
av varaformen hos ett visst varande som är något helt annat än en sak. 
Befintlighetens, stämningslägets karaktär är sådan att hela världen på något 
sätt blir närvarande och avslöjad, dock inte som ett föremål. Samtidigt som 
jag själv, detta sum, är ställd in i världen i dess helhet i en enda akt, uno 
momento. Stämningen ställer mig framför mig själv som ett varande i 
världen; den ställer mig dit på sitt speciella sätt, den konfronterar mig med 
min tillvaro i världen – så att jag antingen vänder mig till eller från den. I 
stämningen – och det är just det som är dess speciella karaktär – avslöjar jag 
det som i någon mening alltid redan ”dessförinnan” har funnits hos mig. 
När jag gör eller planerar något är jag alltid dessförinnan. I allt jag gör 
förutsätts något som jag inte rår över, som jag inte har bestämt, något som 
har funnits tidigare och som jag är. 

Att bli ställd i världen är inte allt, det är endast en sida av det faktum att 
jag inte bara finns i världen som en sak, utan att jag hela tiden måste ta 
ställning till de möjligheter som emanerar från världen. Jag lever i mina 
möjligheters värld. Tingen talar till mig, de säger vad jag kan och bör göra. 
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Tingen är till för något, de innehåller utmaningar, innebär tjänligheter, 
hjälp eller hinder. Tjänligheterna hänvisar till det som gör dem möjliga, 
nämligen att jag kan utnyttja dem. Det betyder att jag alltid existerar i möj-
ligheter, att jag förstår dem. 

Därmed kommer vi fram till det andra grundfenomenet – förståelsen. 
Vilka förståelsesätt finns det? Dels att jag förstår mina möjligheter, dels 

också att jag ur dessa möjligheter förstår saker. Det betyder: antingen 
vänder jag mig till det som är mitt eget och förstår mitt varas möjligheter 
(hantering, agerande, ingrepp, beslut), eller också förstår jag det som inte är 
jag, inte är mitt eget, det vill säga de saker som är förknippade med mina 
möjligheter. Det finns alltså två slags förståelse: egentlig förståelse, då jag 
förstår mitt varas möjligheter, och oegentlig förståelse, då jag förstår tingen 
som är förknippade med mina möjligheter. Den senare förståelsen kan vara 
äkta, det vill säga en som är sakligt inriktad, eller oäkta, som inte är sakligt 
inriktad, som avviker från saken. Saklig inte i ontologisk betydelse, utan så att 
varje aktivitet kan vara saklig, det vill säga styras av sin mening eller avvika 
från sin egen mening. 

Förståelsen måste vi förtydliga ytterligare. All förståelse innebär att förstå 
något som något. Allt som jag konfronteras med i min ställning i världen, 
framför allt det som utövar påverkan (t. ex. en sinnesaffekt) blir omedelbart 
tolkat. Det innebär inte endast att de fångas upp i min befintlighet, detta 
grundfaktum att sakerna berör mig, att de vädjar till mig som till en varelse 
kapabel att vända sig till dem eller från dem och således vända sig till sig 
själv, det vill säga känna att sakerna angår mig, utan också att den här 
primära sinneskontakten alltid blir uttolkad. I min hantering av tingen finns 
alltid något som gör att jag förstår det som berör mig utifrån världen, att jag 
vet hur jag kommer till rätta med det. Förståelsen är ursprungligen alltid en 
praktisk förståelse. Att kunna, att klara, ordna eller ombesörja något är olika 
modus av förståelse och tolkning. 

Tolkningen hör till förståelsen som en modalitet. Med att förstå något 
som något menas här inte ett omdöme, ett uttryckligt sättande och sam-
manlänkande av föreställningar. Tolkningen ligger i vårt praktiska hand-
havande. När jag exempelvis tar en kritbit och skriver med den visar sig 
föremålet i en viss kontext – och saken blir på sätt och vis uttolkad. 

En speciell tolkningsmodalitet, det som i vår oupphörliga praktiska 
tolkning av världen finns som en annan del av strukturen, är språket. Språ-
ket betyder att vår tolkning alltid blir artikulerad. När tingen behandlas blir 
de strukturerade, de får formen av element, länkar i ett visst sammanhang. 
Vi strukturerar och artikulerar alltid vår erfarenhet. I en sådan artikulation 
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av erfarenheten finns språkets möjlighet som en speciell aktivitet genom 
vilken vi umgås intellektuellt och meddelar varandra vår erfarenhet, vår 
tillvaro i världen. 

Även tolkningen har sin egen struktur.18 Varje tolkning handlar om 
något som måste vara tillgängligt för oss från början. Tolkningen har alltid 
ett visst förehav (Vorhabe).19 Min verksamhet har exempelvis i detta ögon-
blick som sitt förehav detta rum och en viss omgivning i en given situation, 
det vill säga kommunikationen mellan lärare och student. En aktivitet som 
att skriva på svarta tavlan beror på en viss avsikt, ett visst syfte, som har ett i 
förväg givet förehav. Syftet, avsikten uttrycker Heidegger med termen 
Vorsicht, föresikt. Båda dessa termer har prefixet Vor-, före- som uttrycker 
den avsedda tidsaspekten. I kontexten av mitt förehav (en lektion) behöver 
jag skriva ett schema. Till det hör en viss föresikt som får mig att upptäcka 
den här saken, kritan, och använda den som ett skrivdon. Föresikten för 
vidare med sig något som gör det möjligt för mig att förverkliga föresikten 
på något sätt. Jag kunde exempelvis ha med mig ett färdigt schema eller 
använda en projektor. Det speciella sätt på vilket jag förverkligar en föresikt 
kallar man föregrepp, Vorgriff. 

De här tre punkterna är väsentliga för tolkningen och även för den 
vanligaste hanteringen och förståelsen av tingen, av de tjänligheter vi möter 
i livet. Vad betyder dessa tre punkter? Att vi aldrig någonsin konfronteras 
med bara förhandenvarande fakta, att vår erfarenhet aldrig kan reduceras 
till blotta registreringen av data. Erfarenheten är alltid en tolkning. Stolar, 
bord, rum och andra ting vi möter, pragmata, är föremål för förståelse och 
tolkning, inte bara för apperception. Det betyder ingalunda att de skulle 
vara våra skapelser. Tvärtom är det så att förståelsen, fastän den inte är en 
passiv registrering, är förståelsen av något som finns, den är en förståelse 
just därför att den förstår något varande. 

Allt detta är strukturer hos vår vararelation, i vår varaförståelse, på vars 
grund vi först kan möta varanden av alla slag: vårt eget, sådana som liknar 
oss eller som är helt främmande för oss. 

Hittills har vi analyserat dessa tre grundstrukturer (befintligheten, 
förståelsen och tolkningen – språket) från en rätt ovanlig ståndpunkt som vi 
skulle kunna kalla det gängse livet, den vardagliga självförståelsen av vårt 
sum. Den vardagliga självförståelsen av vår tillvaro i världen är inte det hela, 
det är inte den enda formen av vårt liv. Det skulle vara fel att tro att det 
mänskliga livets fenomen i sin helhet kännetecknas av den här treleds-
strukturen. Det vi har sagt hade till syfte att komma till rätta med sakerna så 
som de är ursprungligt givna för praktisk användning. 
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Det här ursprungliga sättet som vår analys måste börja med – därför att 
vi i allmänhet och primärt är på detta sätt – kännetecknas av specifika 
fenomen som det kan vara bra att beakta i vår utläggning, speciellt då vad 
gäller språket. Det vardagliga livet förstår sig inte utifrån sig självt utan 
utifrån tingen, det lever oftast i en självförståelse där vi inte genomskådar 
våra möjligheter som möjligheter. Det betyder att vi tolkar, varseblir och 
hanterar saker som tjänster, men vi ser inte, vi är inte medvetna om att 
detta tolkningssätt innebär ett liv i möjligheter, att det förutsätter ett annat 
skikt av apperception av ting i världen, att det förutsätter någon som lever i 
sina möjligheter som man förstått och därmed öppnat möjligheten att förstå 
även andra saker. Detta är vi från början inte på det klara med. Oklarheten 
förstärks genom att det finns vissa fenomen som tyder på att vi är låsta i den 
här speciella självförståelsen utifrån tingen. Fenomenen vi talar om är i 
synnerhet osakligt prat, nyfikenhet, vaghet och tvetydighet. 

Nyfikenhet och oklarhet hör till förståelsemomentet, osakligt prat – 
pladder – är en av uttolkningens förfallsformer. Osakligt prat innebär att en 
tolkning kan frigöra sig från de uttolkade tingen och det speciellt genom 
språket. Nyfikenheten beror på att vår förståelse, vår klarhet om tingen, vår 
hantering av dem som konkret tolkning, blir uttömda, vilar, har nått sin ände. 
Därmed frigörs möjligheten av en annan tolkning, men i brist på saklig 
näring, sakligt underlag, hoppar en sådan uttolkning snabbt från ett sakligt 
intresse till ett annat och tröttar ut sig efter endast en flyktig blick och ett 
ytligt engagemang som inte anpassar sig efter sakerna. Den av detta följande 
oklarheten innebär att det vardagliga livets gängse inställning är en förståelse 
som i verkligheten är ett oförstående. Ytligt verkar det som om vi förstod allt 
men vi företar oss inget, allt förefaller vara klart men inget blir uträttat. 

Vid en första anblick tycks dessa fenomen vara något oväsentligt, 
episodiskt, något som försiggår i det sakliga livets periferi. I verkligheten tar 
de dock mycket större plats än vad det verkar som vid en första anblick. 
Vilket innehåll har våra samtal, konversationer, meddelanden? Vad betyder 
nyfikenheten? Vi ägnar merparten av vårt liv åt att till varje pris ”vara inne” 
och att delta i allt möjligt. Vår fritid – som vi gärna önskar skall vara hur 
lång som helst – fyller vi ut på ett liknande sätt. Oklarheten är ett fenomen 
som omger vårt vardagsliv och som sällan låter saklighetens ljus skymta 
igenom. Det förhärskande fenomenet är osakligt prat. 

Resultatet av dessa tre fenomen blir att vi blir insnärjda i världen och i en 
självförståelse som inte utgår från oss själva utan från något annat. Det är en 
förståelse av oss själva och av sakerna som inte utgår från det som är vårt 
eget. Vi kan förvisso inte bortse ifrån att dessa strukturer och hela vårt liv 
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förutsätter ett ansvarsfullt och ledande subjekt – men det subjekt som lever i 
osakligt prat, nyfikenhet och tvetydighet är inte vårt eget sum. Något som 
alltid orienterar sig efter det som kommer utifrån är naturligtvis inte ”jag” 
och inte heller någon annans riktiga ”jag”, det är bara subjektets yttre sida. 
Det är det vi känner igen som det opersonliga ”mannet”. De tre fenomenen 
hör ihop med något vi kan kalla det offentligt anonyma, det anonyma jaget. 
Och livet som bestäms, bärs upp av ett sådant subjekt kan i sin helhet 
karakteriseras som ett förfall, och detta i sin tur innebär en insnärjning i 
världen där relationerna till andra varelser sker i den offentliga anonymite-
tens modus. Detta är i stort sett det schema som Heidegger menar kan 
karakteriseras strukturellt som förfallen vardaglighet. Hela den här struktu-
rens subjekt är det offentligt anonyma ”mannet” som kan sammanfattas 
som förfallenhet eller förfall. 

Dessa tre strukturer (befintligheten, förståelsen och uttolkningen – 
språket) hör alltså ihop. Hur hör de ihop? Förståelsen har alltid karaktären 
av ett föregripande, befintligheten karaktären av ett återvändande till sig 
själv, och tolkningen är en utläggning av det vi möter. Strukturerna hör 
ihop på ett bestämt sätt. I varje akt, i varje fas av vårt liv gör sig den här tre-
eniga strukturen gällande: vi föregriper våra möjligheter, uttolkar dem och 
återvänder till oss själva i en viss stämning. Man kan uttrycka det så här: 
föregripandet utspelar sig alltid redan i världen när vi hanterar varande 
saker i form av tjänligheter. (Föregripandet förklaras alltid så att det sysslar 
med och ombesörjer något inne i världen). Detta schema, föregripadet – alltid 
redan i världen (befintligheten – återvändandet till sig själv) – att vara hos det 
vi möter i världen, motsvarar det tidigare schemat med den ändringen att 
man har bytt ut ordningsföljden mellan det första och andra ledet. Den här 
formen, där föregripandet kommer före befintligheten, den treeniga struktur 
som karakteriserar hela vårt liv, kallar Heidegger för omsorgen. 

Omsorgen är ett ontologiskt begrepp som kännetecknar det mänskliga 
livets struktur i alla dess faser. Det är besläktat med ordet ombesörja. Det är 
en primär verksamhet som har strukturen av föregripande, den finns i våra 
möjligheter, den är alltid kastad i världen och betyder ett ombesörjande av 
något, det vill säga att vara hos tjänligheterna. 

Detta är analyser av det omedelbara vardagslivet med hänsyn till förfalls-
fenomenet. I det förfallna vardagliga varat har man analyserat fram om-
sorgens fenomen. Nu ställer vi nästa fråga: Vad får oss att tvivla på att dessa 
strukturer skulle vara tillräckliga för att förklara det mänskliga livet, att de 
skulle återge tillvarons struktur i världen i dess helhet? Vårt skäl är att ett 
vara som karakteriseras på detta sätt i hela sitt väsen är ofullkomligt, att det 
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inte är fullständigt. I vilken mening är det inte fullständigt? Därför att det är 
diffust, oenhetligt. Vårt dagliga liv utspelar sig utan tanke på livets helhet, 
det splittras i ögonblickets aktualitet – och det mår bra i detta tillstånd, det 
lever för stunden och finner där sin tillfredsställelse, sin lättnad – och 
snärjes allt mer i sin förströddhet. Lättnaden och förströddheten förleder 
det till ett ständigt djupare och radikalare förfall. 

Vi frågar oss om möjligheten av helhet, fullständighet, om möjligheten 
att fånga vår tillvaro i världen enhetligt, osplittrat. Vi kan finna en viss 
ledtråd till den här problematiken i det vi har sagt nyligen, nämligen att 
förfallsfenomenet kännetecknas av lättnad, vila. Vi finner lugn och lättnad i 
stundens distraktion eller i en sysselsättning som slumpen, traditionen eller 
livets automatik har skänkt oss. Detta antyder att andra fenomen, sådana 
som visar vägen till helhetstillvarons strukturer, inte är så att säga likgiltiga 
fenomen av samma slag som de vi nyligen har granskat – förståelsen, 
uttolkningen etc., utan att de kommer att beröra sådant som är svårt i livet, 
det som är raka motsatsen till en lättnad. Det blir fenomen som kommer att 
visa att livet väsentligen är en börda. Det är först dessa fenomen som 
kommer att visa oss att meningen med livet i förfallsstrukturen är att fly, att 
fly från det som är det samlande och samtidigt det svåra i kärnan, i väsendet 
av vår tillvaros vara. Dessa fenomen kommer att visa att förfallet till hela sitt 
väsen är en flykt. 

Vi har redan tidigare demonstrerat ett sådant fenomen, det mest grund-
läggande, som visar att det finns en livsmodalitet då förståelsen och tolk-
ningen slutat fungera, då vi står inför ett naket sum. Då allt positivt, 
distraherande, som har förmågan att avleda oss från oss själva, från det vi 
egentligen är, då allt sådant slutar att fungera och stämningen i sin renaste 
och mest ursprungliga form ställer oss inför oss själva så att vi inte kan 
undkomma, då vi i världen ställs inför det faktum att vi återvänt till oss 
själva utan någon möjlighet att fly, och att allt detta är uppenbart för oss– 
då vi befinner oss i grundstämningen, ångesten. Ångesten avslöjar tillvaron 
i världen som en börda. Den avslöjar att vi är och måste vara här. Den 
avslöjar att detta faktum inte bara är ett faktum, utan något vi måste ta på 
oss och bära vidare, något vi blivit satta in i men som vi ändå måste utföra. 
Den visar samtidigt att världen som vi är satta i inte är vårt hem, utan något 
där vi ursprungligen inte hör hemma. Tyskan har för den här företeelsen 
uttrycket unheimlich, kuslig. Man kunde också säga utlämnad, hemlös. Man 
känner sig konstig, besynnerlig, beklämd – främmande i världen. Och det är 
inte bara en subjektiv kvalitet, utan något betecknande för den mänskliga 
tillvaron i dess grundvalar. I ångesten, som är karakteristisk för vår grund-
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situation i världen, inställer sig frågan om orsaken. Det är frågan ”varför” som 
nu blir angelägen, den är det enda som är kvar. Hela vår omgivning som 
tidigare talade till oss, som vi intresserade oss för, trängs bort av denna fråga. 

Vi undrar hur det förhåller sig med andra stämningar. Det existerar ju 
inte bara en grundstämning, och för övrigt, varför ser vi den som en grund-
stämning? Även upplyftande stämningar som upprymdhet och lättnad 
hänvisar till att den här grundsituationen – vår konfrontation med det ur-
faktum att vi är och måste vara utan att det finns någon orsak till det – även 
för dem är utgångspunkten, den nyckel som öppnar dem. Utan någon anled-
ning och utan att vi kan komma till rätta med detta urfaktum på annat sätt än 
så att vi konfronteras med det och att vi inte vänder det ryggen och flyr. 

Urstämningen avslöjar vidare det livet flyr från när det undviker att ställa 
sig inför sig självt. Livet undviker sin helhet. Men vad menas med ett liv 
som är helt, som inte är splittrat? Vi närmar oss frågor som hör till de mest 
intressanta hos Heidegger, de som har gjort honom till en sensationell och 
ständigt aktuell tänkare. Helheten av vår tillvaro i världen betyder att vår 
tillvaro i kärnan av sin självförståelse vet att den är ändlig. Ställd inför sig 
själv känner tillvaron till sin ändlighet. Vad är det som gör denna konfron-
tation med sig själv, tillvaron i världen, till en börda? Det är det faktum att 
vi är något som på ett fatalt sätt närmar sig slutet, att vi är en tillslutetvaro, 
ett vara i dödens gap. 

Fördjupningen av detta fenomen leder till nya fenomen. Fenomenet 
ångest för oss till meningen av omsorgen i dess helhet. Ångesten avslöjar 
dels meningen i den ursprungliga befintligheten, den ändliga varelsens 
kastadhed i världen, dess ändlighet, dödlighet, dels också att avstånds-
tagandet från förströddheten innebär att vända sig bort från saker och från 
det anonyma jaget till det som är vårt eget. Men det som är mitt eget är 
sådant att jag själv måste utöva det och ansvara för det. Det betyder att jag 
som en varelse inriktad på mig själv lever med ett ansvar. Det som kallar 
mig till ansvar är samvetet. Grundstämningen, ångesten och samvetet hör 
ihop. Ångesten är inte ängslighet, rädsla eller depressivt beteende; tvärtom, 
ångest betyder att uthärda den mänskliga grundsituationen och förstå den 
som en fundamental självförståelse och en grund för vårt samvete och för 
ett ansvarsfullt, samlat, och enhetligt liv; ett liv som förmår komma till rätta 
med den ojämförliga möjlighet som väntar oss, den som vi, var och en av 
oss är. Inte en möjlighet som skulle vänta någonstans i en avlägsen framtid 
– det skulle vara en förfallen livsform. Ett egentligt levnadssätt, som jag inte 
mottar utifrån, utan där jag själv vill ta mitt ansvar, som jag själv vill skapa, 
ett ansvarsfullt liv, det är ett liv ansikte mot ansikte med dessa fenomen. Att 
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vilja ha ett samvete, viljan till ett samvete – det är en attityd hos den som vill 
komma till rätta med ångestens fenomen, därför att ångesten och samvetet 
hör samman. 

Ångesten är den befintlighet, den ursprungliga stämning som konfronte-
rar oss med vårt vara i världen som ett rent faktum. Varken i vårt vara eller i 
någon annan sak vi möter i världen finner vi någon grund för det urfaktum 
att vi har blivit satta i världen, och det är detta urfaktum som är grunden för 
vårt beteende och för vårt handlande. Vi kan inte se dess orsak och kan inte 
hänföra det till något, det är alltigenom bestämt av detta ”inte”. I den 
bemärkelsen är det otillfredsställande, innehåller alltid något negativt som 
vi måste acceptera utan att kunna ge det en ytterligare grund eller göra 
annat än att acceptera det och finna oss till rätta med det. I detta urfaktums 
negativa karaktär – att vi måste acceptera det, visserligen som en grund för 
våra handlingar, för vårt liv, men utan att detta accepterande gör det lättare 
eller genomskinligare – finns vårt livs ursprungliga ofullkomlighet, något vi 
kunde beteckna som den ursprungliga skulden, den som är grunden till alla 
ofullkomligheter som livet sedan får tampas med, som det fläckas och 
diskvalificeras av. 

När vi nu kan överblicka hela strukturen ur den här aspekten ser vi att 
det är fenomenen (ångesten, samvetet, skuldens tyngd) som leder till en 
existens i egentlig mening, till en autentisk existens. Alltså till det i vårt liv 
som inte indikeras utifrån utan som är livet självt, det som konfronterar oss 
med vår egen existens som en uppgift som inte avgörs utifrån och som 
ingen kan ta ifrån oss, som vi måste acceptera, bära och utföra, som vi aldrig 
kan slippa ifrån. 

Omsorgen är ett föregripande – ett återvändande till ett ”redan – vara 
hos…” Mellan föregripandet och återvändandet utbreder sig kontinuiteten 
av vårt handlande, regionen för förståelsen och hanteringen av saker. Det 
innebär att hela vår tillvaro till sin karaktär är en tredimensionell struktur. 
Strukturen kommer från den oegentliga existensen, men den utmärker även 
en egentlig existens. Dess mening har visserligen förändrats, men själva 
strukturen är på ett sätt kvar: en möjlighet som ännu inte är här; situeringen 
– att jag redan är; det hos vilket jag är, hos vad jag är – det som för mig är 
närvarande. 

Dessa tre dimensioner står i en särskild relation till tillvaron: det är 
dimensioner av varat som ett tidsligt vara. Det som gör omsorgen till 
omsorg är tidsligheten hos vårt sum. Hur öppnar det autentiska sättet av vår 
tillvaro i världen dessa dimensioner av eget vara? På vilket sätt existerar vi 
autentiskt tidsligt? Vi har sett hur ett ”jag” lever tidsligt i inautenticitet, 
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nämligen att det splittrar sig, invecklar sig i sådant som det inte självt är, 
fjärmar sig från sig självt, viker undan när det konfronteras med sig självt, 
inte vill möta sig självt. 

Nästa gång skall vi försöka reda ut hur det går till när vårt vara möter sig 
självt i den autentiska tidssfären. 
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XVII. 

Vi har karakteriserat tillvaron som ett vara i världen. Fenomenet av detta ”i” 
har vi förklarat som den befintlighet och förståelse som artikuleras i språket. 
Med språket hänger förfallsfenomenet osakligt tal, tomt prat samman; förstå-
elsen ledsagas av förfallsfenomenen nyfikenhet och oklarhet. Dessa fenomen 
visar vad som är det egentliga subjektet för den mest ursprungliga och mest 
utbredda tillvaron i världen – det offentligt anonyma. Respektive analyser har 
utförts i oegentlighetens och den inautentiska i-världen-varons modus.  

Vi har vidare visat vad den ovanligt skarpa helhetskarakteristiken av en 
inautentisk tillvaro beror på: förströddheten, icke-tillhörigheten till ett be-
stämt jag, ansvarslösheten. En sådan tillvaro saknar helhet i hela sitt väsen, 
den är splittrad. Detta till trots uppvisar dessa strukturer en beständig och i 
viss mening fullständig tillvarostruktur – omsorgen. 

Omsorgen består av tre moment som utmärker i-världen-varon: 
 
1) före sig, före det som är sakligt närvarande, det som är givet i för-

ströddheten – det är en karaktär, nämligen existensen; men existensen som 
ett moment i denna helhetsstruktur har en annan innebörd än existensen 
som karakteriserar ett sum som är helt; 

2) redan i världen – fakticiteten; 
3) att vara hos de ombesörjda varandena, hos sakerna som tillvaron sys-

selsätter sig med – förfallet. 

Treenigheten existens, fakticitet och förfall kännetecknar vårt vara och dess 
samfällda namn är omsorg. Det är inte något slags omtänksamhet, utan en 
genomgående, föregående och återvändande struktur hos vårt varande i alla 
dess faser och modus. Vi har nått till den här strukturen genom analyser av 
det oftast förekommande varat i världen i dess modus av oegentlighet, inau-
tenticitet. Frågan är hur vi från dessa fenomen – splittringen, fastdröjandet 
vid momentet ”att vara hos” som ständigt tränger sig på oss med sin mång-
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fald och föränderlighet – kommer fram till helheten av vår tillvaro i världen, 
till de strukturer som saknas. Termerna ”splittring” och ”helhetsbrist” pekar 
på problemet med tillvarons helhet, dess möjlighet att vara hel. Möjligheten 
av tillvarons helhet konfronterar oss direkt med vårt livs problem; vår egen 
relation till oss själva som en helhet, till livets helhet. Det uppstår ett nytt 
problem: det verkar som om en relation till livets helhet från den här stånd-
punkten inte ens vore möjlig; varat i världen är ständigt före sig självt, stän-
digt i förväg och alltid i världen och det vistas i ett rum som det inte kan 
överblicka. Det är på detta som tillvarons splittring beror. Det är som om de 
enskilda livsfaserna skulle löpa genom en öppen horisont som varken har 
någon början eller något slut och som i den meningen inte kan vara hel, i 
alla fall inte i vårt upplevande. Så länge vi finns till lever vi ständigt som om 
något skulle återstå, vårt liv är ständigt splittrat, aldrig helt. 

Vi frågar oss om det går att avhjälpa denna brist. Även om vi själva lever 
utan helhet, fastän att vi själva inte kan leva vårt liv som en helhet, som 
något fullständigt, ser och upplever vi en sådan möjlighet hos andra. Till 
vårt vara hör ju medvaron med andra. Skulle man möjligen kunna vinna 
tillträde till helheten från det hållet? 

Det är intressant att se hur vi upplever helheten, fullständigheten eller 
åtminstone ett kommande till slutet hos andra. Vi ser andra liv påbörjas och 
oftast avslutas, vi upplever andras död. En annans död är tveklöst ett feno-
men som har en intressant ontologisk struktur. Under alla omständligheter 
verkar det inte vara så att en annans död endast skulle vara en övergång från 
ett tillstånd av medvaro, medtillvaro – från en varaform som är en tillvaro i 
världen vilken, även om den inte är min, ändock karakteriseras av självhet – 
till en varaform av blott förhandenhet. Den andra som har slutat att leva blir 
för mig eo ipso inte till ett blott föremål. Hon blir visserligen en varelse som 
jag inte längre kan existera tillsammans med i formen av en aktuell med-
tillvaro, men hon slutar inte att vara en medvaro, hon existerar i form av en 
icke-aktuell medtillvaro. Min döda nästa är något annat än bara ett lik. 
Existensformen för den andre som har slutat att leva i aktualitet är ett 
viktigt ontologiskt problem som gängse metafysiska konceptioner ofta 
beslöjar för oss. Vanligtvis uppfattar vi den här varaformen så att vi fun-
derar över livet efter detta, över den odödliga själen, över vår dödlighet, men 
glömmer att analysera vad människan som har slutat att vara med oss i ett 
aktuellt existensutbyte, som har slutat att existera i en existentiell ömse-
sidighet som utmärker den primära medvaron med våra nästa och är nödvän-
dig för att vi själva kan existera i form av en existens, betyder för oss. Vi kan 
inte existera på annat sätt än som en medexistens. 
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Existensformen för den andra som har upphört att vara i aktuellt utbyte 
– och det är en banal sanning – är att hon blir utlämnad åt oss, hon är vad 
beträffar sin existens hänvisad till att vi aktualiserar henne. Det betyder att 
om jag upplever hennes slut, upplever jag något hon själv inte gör, något 
som inte är hennes vara. I den här relationen kan jag aldrig företräda, 
ersätta henne i hennes helhet, hennes fullbordan och avslutning. Även när 
jag blir helt förkrossad av förlusten av en annan och inte ser henne som en 
främmande varelse utan som något som hör samman med mig, är det min 
förlust jag upplever, inte hennes. 

Hela ansatsen att flytta över vår oförmåga att nå slutet i upplevandet av 
vår egen tillvaro till fenomenet av någon annan, vilar på en förutsättning 
som det är nödvändigt att tydliggöra och kritisera, nämligen på förutsätt-
ningen att en tillvaro kan företrädas av en annan. Representativiteten är ett 
säreget fenomen, och för oss är det nästan självklart att den är möjlig, därför 
att den beror på det offentligt anonyma. Då vårt livs ursprungliga subjekt 
inte är ett ansvarsfullt jag som har kommit till rätta med sig självt, utan 
någon som inte är något distinkt utan bara en evigt dimmig anonymitet 
som vi alla är och som samtidigt ingen är, verkar det som om vi var före-
trädbara i det här ärendet som i alla andra. Men just i det här fallet av livets 
helhet, dess relation till sig självt i sin helhet, fungerar inte represen-
tativiteten. Man kan invända att det förekommer representativitet även i 
detta mest extrema fall, att människor kan träda in i någon annans ställe när 
det gäller döden. Det innebär dock endast, vad vi skulle kunna kalla en 
relativ representation, då man därmed inte tar ifrån den andre hans möjlig-
het, det går inte att överta hans slut, hans död. Det går att från honom 
överta det svåra ögonblicket, det hårda som han inte förmår bära och se i 
ansiktet – det kan man överta, men det går inte att ta ifrån honom hans 
egen död. Det går att offra sig, men ett offer gäller primärt inte någon utan 
något. Man uppoffrar sig för en sak, en idé, en viss princip som man sätter 
högre än det egna livet. 

Det är här vi kan se att vår relation till livets helhet – det innebär till vårt 
slut – konstitueras av det som konstituerar vårt väsen, vårt sum, nämligen 
att det är mitt sum som är mig anförtrott, att det inte är bara ett faktum 
utan att jag måste bära det även om jag eventuellt bara skulle slänga bort 
det. Vi ser att vi inte får förklara livets helhet utifrån ett område som inte 
indikeras genom tillvarons egen varaform. Livets helhet är varken något 
fullbordande eller en summa av alla livsfaser, av alla ögonblick som livet 
”består” av, inte heller ett fullbordande som hos ett konstverk. Vårt liv är av 
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sådan art, att när det når den sista uppfyllelsen av sina hänvisningar – slutar 
det att vara. 

Vi måste göra ännu en distinktion mellan livets avslutning – som vi kan 
kalla ett livs ände – och avslutningen av tillvaron i världen som vi kallar 
döden. Ett livs ände är en avslutning av den biologiska cykeln, slutet på livs-
funktionerna, något som utspelar sig i en sfär som visserligen är besläktad 
med tillvaron men som ändå skiljer sig från den i sin ontologiska struktur. 
Livet kan endast mycket villkorligt karakteriseras som ett vara som är 
anförtrott åt sig självt. Även på sin högsta animala nivå karakteriseras livet 
av att det är anförtrott åt något som inte är ansvarigt för sig självt, åt en 
självfungerande automatik som inte återvänder till sig själv. Inom exempel-
vis medicinen kan man diskutera var gränsen mellan livet och döden går, 
hur man definierar när människan slutar – vi frågar vilket: att leva eller att 
existera? Det är frågor som endast kan lösas utifrån livets och tillvarons 
ontologiska perspektiv. Det är angeläget att förstå att tillvarons väsen ute-
sluter att döden skulle vara den sista fasen i vår tillvaro, det sista som är 
kvar så länge vi ännu lever. Döden är inte det sista som är kvar. Därför är det 
existentiella begreppet om relationen och konfrontationen med döden något 
annat än döendets, den sista livsfasens psykologi. Det finns inget gemensamt 
mellan den och den ontologiska analysen av tillvarons ändlighet. 

Heidegger försöker uttrycka det som döden betyder för tillvaron med ett 
ord vi skulle kunna översätta med före-stående, något som står framför oss 
och som vi måste komma till rätta med. Det är inte en rest utan något som 
på slutet står framför oss och som vi kan karakterisera på ett visst sätt. 
Egentligen kunde vi också säga ”bakom-stående”, då detta före-stående 
finns bakom varje möjlighet som vi ännu kan förverkliga, som väntar på 
oss. Och det är en möjlighet som är vår mest egna – i den bemärkelsen att 
ingen kan ta den ifrån oss. Alla andra möjligheter, våra andra roller kan 
spelas av någon annan, där är vi utbytbara. Men inte här. Därav följer också 
att vi här är fria från alla relationer till andra, även till det offentliga ano-
nyma. I den bemärkelsen är före-ståendet relationsfritt. Vi har många före-
ståenden; alla våra projekt, avsikter, möjligheter är före-ståenden, men 
endast det här är sådant att inget mera kan följa efter det, inget annat kan 
komma förbi och förelöpa det. 

Vi måste bli medvetna om följande: Döden finns i vårt liv och den är inte 
bara det ögonblick då vi slutar att existera utan den är just detta före-
stående. Döden finns i vårt liv till slutet. Den är inte punkten i slutet på en 
mening utan meningen själv, som bärs i en rörelse, i en båge, till sin 
avslutning, så att avslutningen finns i hela rörelsen, i den melodi som bär 
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satsen. Och vidare måste vi bli klart medvetna om att hela filosofin som 
analyserar tillvaron i världen och den viktiga relationen till den egna helheten 
– och alltså till det egna slutet – inte är en meditation över morbida frågor, en 
meditation över de döende, utan rör det som utmärker livet självt. 

Varför ser vi inte tilldödenvarons fenomen? Varför är det nödvändigt att 
lyfta och gräva fram det på något sätt? Varför är fenomenologin om detta 
fenomen så svår och varför är det inte lika självklart som att öppna ögonen 
och se världen runt omkring sig? Därför att vi från början ser tilldöden-
varon i förfallets form. Därför att vårt liv oftast ser även denna grundfråga, 
denna väsentliga självrelation, utifrån förfallenhetens aspekt. Vilket betyder 
att vårt liv från början beslöjar sin tilldödenvaro. Varför? Orsaken är alltid 
den samma – det vi kallade hemlösheten, känslan av främlingskap i världen. 
Tillvaron är till hela sin karaktär en svår tillvaro. Vi flyr från varandets 
hemlöshet, vi försöker dölja vårt främlingskap för oss själva, vi vill skona 
oss, vi söker lättnad. Här får vi hjälp av det som underlättar livet allt som 
oftast: vår vardags offentligt anonyma ”jag”. 

Hur upplever det offentligt anonyma, vi, vem som helst av oss, för det 
mesta och allt som oftast vår tilldödenvaro, vår relation till den? Man ser 
döden som en händelse bland andra. Något som ständigt förekommer, som 
alltid händer, nämligen att någon dör. Man lever livet och sedan finns också 
slutet, som även det förekommer. Och därifrån projicerat tillbaka på vårt 
liv: vårt liv är också en förhandenhet, och tills vidare har det inte drabbats 
av någon sådan händelse. Då allt detta förekommer som tillfälligheter i vår 
erfarenhet, säger vi: döden är visserligen en naturlag, en nödvändighet, men 
det är en objektiv yttre naturnödvändighet, och vi vet att sådana endast är 
sannolika. Av erfarenhet vet vi att döden är något som drabbar alla män-
niskor, men den drabbar oss utifrån och behöver inte beröra vårt inre. Så att 
när vi externaliserar vårt slut som ett slumpmässigt, endast sannolikt 
faktum, döljer vi samtidigt för oss själva att det är vår mest egna, relations-
fria och oförelöpbara möjlighet. 

Här finns också en annan sida. Det här sättet att se på döden stänger in 
oss i oss själva. Vi så att säga delar upp vårt liv i två delar – i det som vi upp-
lever för stunden och det som väntar oss men som tills vidare är uppskjutet 
och inte angår oss. I den första delen finns det som vi kan, det som förunnas 
oss, där är vi hemma och är våra egna herrar, där kan vi rumstera som vi 
vill, där kan vi låsa om oss och där skall ingen lägga sig i. Den offentliga 
anonymiteten förefaller från början vara så oskyldig, men är i verkligheten 
den ontologiska grunden för all ansvarslöshet i livet, instängdheten i sig 
själv och försummandet av både sina egna och andras möjligheter. Det är 
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här som det uppstår en möjlighet till trots och slutenhet som sluter oss 
kring oss själva och inte tål annat än egna erövringar och egna behov. 
Anonymiteten lugnar oss, den skänker oss lättnad, men samtidigt stänger 
den oss inne. 

Vi kan alltså se att även den vardagliga tilldödenvaron, som fördöljer det 
egna för sig själv, är en tillslutetvaro, men att den är det i formen av 
undvikande, beslöjande, tvetydighet och otydlighet – alla fenomen som gör 
sig tydligt gällande här. Vårt anonyma jag både känner till och känner inte 
till slutet, det är till slutet och samtidigt låtsas det som om det inte vore det. 
Vad det vill ha är ostörd liknöjdhet, och det är också vad det får. Samtidigt 
kan vi se vad det a contrario betyder om vi besitter vissheten om vårt slut. 
Det är inte vissheten om ett endast konstaterat faktum. Slutet hör till den 
ontologiska strukturen hos vårt sum, till tillvarons vara, 

Man talar ibland om möjligheten att förlänga livet ad indefinitum, något 
som kanske inte är omöjligt biologiskt sett. I alla fall är det en möjlighet 
som dagens biologi räknar med, även om det inte direkt handlar om livet i 
humanform. När det rör sig om principiella problem bryr man sig inte så 
mycket om differentieringar och komplikationer. Medicinen angriper pro-
blemet med livets förlängning med att byta ut sådana organ som hotar den 
biologiska överlevnaden. Vissa sociologiska och antropologiska teorier 
hävdar att viktiga själsområden hör ihop med det faktum att människan på 
något fantastiskt vis söker övervinna sin ändlighet. Man menar att hela 
religionens sfär har sin grund i att människan i sin ändlighet vill trösta sig 
genom att projicera sig själv till ett imaginärt rum av ett liv efter detta. En 
positiv avslutning av det här kapitlet av metafysiken, ett positivt slut på 
dessa mänskliga möjligheter skulle således finnas i biologin som kon-
struktivt löser problemen med förlängningen av livet. Men om människans 
ändlighet inte beror på livets ände utan på en specifik tillslutetvaro, något 
som så att säga innebär närvaron av en punkt i slutet på satsen, då får man 
formulera problemet på ett annat sätt. Vissheten om att vårt liv tar slut är av 
ett annat slag än alla andra objektiva vissheter, det är vissheten om hela vår 
livsform, om vårt varasätt, om tillvaron i världen. 

Frågan är hur man från denna utgångspunkt kan utveckla en verklig, för 
sig själv obeslöjad tillslutetvaro och undersöka hur den i verkligheten ingår i 
det föreliggande mänskliga livets möjligheter. Vi anknyter till vår tidigare 
utläggning om inautenticiteten. Det går att visa på ett annat sätt att vara till 
slutet, motsatsen till hur vi förhåller oss till slutet i doldhet och undflyende, i 
förfallenhet. Självklart är det så att när vi talar om grundkaraktärerna hos 
tillslutetvaron – denna vår mest egna, relationsfria möjlighet som det inte 
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går att gå förbi och hinna före – gäller det att hela tiden komma ihåg dessa 
sidor, men det räcker inte att känna till dem, föreställa sig dem och förstå 
dem intellektuellt, det gäller också att stå ut med dem och leva med dem. 
Vad innebär det konkret? Det betyder fortfarande inte bara kontemplation 
och reflexivt uppfångande av de egna själstillstånden, utan om att, när det 
exempelvis är fråga om oförelöpbarheten, förstå sina förelöpbara möjlig-
heter, det vill säga att förstå alla sina övriga möjligheter som förelöpbara. 
Något som innebär att vi aldrig skall absolutisera, förguda oss själva, göra 
oss själva till alltings centrum. Det betyder också absolut saklighet, men inte 
en opersonlig sådan, utan en saklighet som är djupt förankrad i kärnan av 
vår personlighet. Detta är öppenheten. Det är en sådan uthållig hållning 
som först kan betecknas som livets normalitet. Att sluta fokusera på sitt jag 
som livets absoluta mittpunkt, att frigöra sig från autism. Att inse alla 
möjligheters ändlighet. Det betyder också att se den andra som sådan och 
låta henne utvecklas i sina möjligheter, att låta henne vara i fred. Det var det 
ena. Det andra är att endast med en sådan hållning kan vi själva existera helt 
och fullständigt ägna oss åt något helt, ge vårt liv en helhetsmening. 

Samtidigt upptäcker vi en källa till det vi skulle kunna kalla för en 
reflexion. Självrelationen, människans uttryckliga relation till sig själv är 
något som hör till hennes ontologiska struktur. Men en självrelation är 
möjlig endast i två former: antingen så att jag seende inte ser mig själv, att 
jag ser förbi mig själv, att jag upplever min självrelation otydligt, inauten-
tiskt; eller så att jag möter den med öppna ögon. Det är grunden för en 
reflexion. En reflexion är inte bara ett betraktande, något som påminner om 
hur Descartes i sin studerkammare strävade efter att grunda kunskapen i 
den absoluta vissheten, inte heller något för professorer som söker efter 
ämnen till sina tjocka böcker. Reflexionen är en livsfråga utan vilken 
människan inte kan existera i sanning, det vill säga förutan vilken hon inte 
kan existera alls. En reflexion är inte heller något som utspelar sig i vårt 
inre, där vi skulle kunna betrakta oss själva. Reflexionen är vårt sätt att vara 
i världen, ett sätt att förhålla sig till alla saker och andra varelser. Det är en 
reningsprocess, en katharsis av detta grundläggande förhållande. Det är en 
katharsis av hela vår livsplan, då livet inte längre anförtros åt det offentligt 
anonyma utan åt oss själva, åt vårt eget ansvar. 

Detta är vad autenticiteten innebär, ett egentligt sätt att leva, ett ansvars-
fullt liv. Det finns något som i vårt varas grundstruktur vittnar om att det 
ursprungliga, vardagliga, oäkta levnadssättet inte är allt, att det har drabbats 
av negativitet, att det inte är det äkta egna livet. Det som talar om det är ett 
fenomen som är välkänt men oftast feltolkat – samvetets fenomen. Samvetet 



 
 

JAN PATOČKA 
 

 178 

tolkar man oftast utifrån relationen till andra, relationen till världen och 
dess moraliska regler, det uppfattas som något som rör vår samlevnad med 
andra. Samlevnaden står otvivelaktigt i nära relation till samvetets fenomen, 
men samvetets grundval är djupare, den finns i vår relation till tillvaron i 
dess helhet. Samvetet är inget annat än omsorgens röst som kallar sig själv 
tillbaka från förströddheten till den egentliga existensformen. 

Nu kan vi se relationerna mellan fenomenen omsorg, helhet, tillslute-
tvaro och samvete. Den här delen av Heideggers filosofi ägnar sig åt 
problemet: Hur når jag fram till den egna existensen? Hur kan den existens 
som är jag befria sig, göra sig fri för sina egna möjligheter? Det är problemet 
med den egna friheten och det hör samman med fenomenen samvete, skuld 
och tilldödenvaro. Detta problem, som Heidegger behandlar på nytt men i 
anslutning till existentiella filosofer som Kant och Kierkegaard, är för 
honom centralt. Då existensen – alltså jag – är ett annat, djupare, mera 
konkret namn för ett ändligt subjekt, betyder det att den här filosofin 
fortfarande rör sig i kretsen av subjektivitet och därför utsätter sig för faran 
av subjektivism. Vi skall se att Heidegger insåg den här faran, hur han 
försökte eliminera den och huruvida han i alla avseenden lyckades. 
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XVIII. 

Förra gången tog vi upp frågan om möjligheten av en fullständig existens. 
De inledande analyserna gällde existensen i dess oäkta, inautentiska form; 
sedan undersökte vi möjligheten av en övergång från det inautentiska sättet 
att existera på till en existens i helheten, i ett fullständigt utkast. En sådan 
helhetsplan analyserade vi med hänsyn till det som gör det möjligt för 
existensen att erfara sig själv och förstå sig som en helhet, som något som 
inte är splittrat utan bildar en enhet och på så sätt är avslutat. Det ledde oss 
vidare till analysen av det mänskliga livets vara i relation till dess avslutning, 
till livets slut. Vi såg att existensens helhet inte går att fånga upp i en 
utomexistentiell modell. Existensen är inte en förhandenvarande entitet, en 
summa, ett verk, en organism, existensens helhet är något specifikt. Vi 
talade om före-löpande och om människans speciella tillslutetvaro, rela-
tionen till det egna slutet, något som varken är en meditation över vårt livs 
ändlighet eller det slutgiltiga stadiets psykologi, utan ett specifikt vara till 
slutet, till det slut som utmärker människan – tilldödenvaron. Tilldöden-
varon handlar inte om något slags morbiditet eller ett tillkämpat intresse för 
det negativt attraktiva i livet, utan hör samman med det specifika sätt som 
vårt sum existerar på. 

I dag skall vi tala om hur den andra grundläggande möjligheten, näm-
ligen att existera i sin helhet, konkret visar sig i vårt liv, hur vårt liv inne-
håller en möjlighet att ur förströddheten, ur det oäkta sättet att vara i värl-
den, gå över till ett levnadssätt vars möjlighet vi hittills bara har antytt. 
Innehåller livet en möjlighet att lämna inautenticiteten där vi drunknar i 
fenomen som tomt prat, oklarhet och ytlig nyfikenhet, kan vi skaka av oss 
det splittrade livet och nå fram till en koncentration och en öppenhet som vi 
har sagt utmärker det autentiska sättet att existera på? 

Det vi nu skall tala om är i viss mån Heideggers novum men på sitt sätt 
också en urgammal fråga. Först skall vi kortfattat förklara det fenomen som 
Heidegger använder sig av för att visa hur människan i en inre vändning 
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kan nå fram till koncentration och autentisk existens. Enligt Heidegger ger 
oss livet självt en signal om att det finns en möjlighet och en utväg ur 
förfallenheten – signalen är vårt samvete. Det är livet självt som kan visa att 
det liv man i allmänhet lever inte är den enda möjliga vägen, att ett sådant 
sätt att leva på inte är ett äkta mänskligt liv, även om det stora flertalet lever 
så. Möjligheten måste finnas i själva existensen, i de egna livsstrukturer som 
hör samman med de strukturer som vi redan har visat på. 

Hör vi ordet ”samvete” tänker vi givetvis på den moraliska sfären. Men 
Heideggers tematisering av fenomenet samvete hör inte till disciplinerna 
etik och moral. Samvetet hör enligt Heidegger till ontologin hos vårt sum, 
det är en del av den ontologiska analysen av vår tillvaro i världen. Vilket 
inte betyder att hans analyser skulle vara irrelevanta för moralen, utan bara 
att vi med dem inte beträder regionen för egentlig etik, frågor om gott och 
ont, om plikten, om moraliska lagar etc., utan rör oss i området för 
fenomen som gör allt detta möjligt. Här kan man invända: Det autentiska 
livet kontra det inautentiska, livet i splittring kontra livet i koncentration – 
visst har vi här vissa moraliska värderingar, en distinktion mellan två olika 
livskvaliteter. Ord som ”autentisk” och ”egentlig”, ”äkta” – visst innehåller 
de en viss värdering som i mycket formell mening är moralisk. Ord som 
”äkta”, ”egentlig” innehåller något positivt, något vi skall sträva efter. Ändå 
är det så att analyserna av de två levnadssätten inte har ett värderande, 
moraliskt, utan ett ontologiskt syfte, de vill endast få grepp om varats 
speciella struktur, ett vara som inte liknar tingen i världen eller det blotta 
livet eller mänskliga artefakter. Det har en egen struktur som inte kan 
överföras på något annat och till vilken möjligheterna att leva alienerat eller 
i närhet till den egna existensens källa oskiljaktigt hör. Att uppnå ett auten-
tiskt liv är varken att uppställa eller lösa ett moraliskt problem. Det är inte 
heller sagt att ett liv i autenticitet är moraliskt klanderfritt, att vi därmed har 
löst ett moraliskt problem. Ett moraliskt problem är inte ens formulerat och 
än mindre löst. Vi har bara funnit den grund på vilken vi kan ställa frågan 
om ont och gott, om ett tomt eller ett uppfyllt liv. Heideggers analys av 
samvetet kan därför förefalla alldeles för formalistisk, ofullständig och 
otillfredsställande. 

Innan vi undersöker samvetets fenomen måste vi ännu en gång gå 
igenom det inautentiska sättet att existera på. Dess bärare är den som kallar 
sig jag. Den här bäraren, det opersonligt anonyma, förutsätter att vår 
tillvaro i världen inte bara innebär ett ombesörjande av saker utan också en 
samexistens med andra, något som är lika primärt som att handskas med 
saker och att uppnå självförståelse genom dem. De andra är för oss med-
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subjekt, de som medhanterar och medombesörjer saker. Från samom-
besörjandet av sakerna kan vi gå över till direkt kontakt med de andra som 
samlever med oss i världen, och vi kan, samtidigt som vi ombesörjer, också 
visa omsorg för vår nästa. Intresset för vår nästa är så primärt, så djupt, att 
vi som ombesörjare av tingen kan förstå oss själva endast mot bakgrund av 
att vi existerar tillsammans med andra. Om det inte vore för denna 
medtillvaros företräde framför världen av tjänligheter, skulle också den 
opersonliga anonymitetens företeelse vara oförklarlig. Det är medvaron 
som vi är primärt intresserade av, det är den som i huvudsak bär upp oss. 
Därav också det speciella fenomenet att vi alltid redan är där, hos de andra. 
Platsen där vår tillvaro framför allt uppehåller sig är inte där vi är, utan där 
de andra finns, de med vilka vi samtalar, med vilka vi konfronteras. Med-
varon är ingen likgiltig juxtaposition, att bara stå bredvid varandra, som det 
skulle kunna synas vid en första anblick. Det är i verkligheten inte alls så 
neutralt, det är ett vara där vi ständigt ger akt på hur vi ter oss i andras 
ögon, där vi jämt granskar och observerar varandra. Den opersonliga 
anonymitetens fenomen kan förklaras just därigenom att under formen att 
bara vara intill varandra utspelar sig ständigt ett vara med och mot varan-
dra. Det är ett oupphörligt ikappkommande och förelöpande av sig själv, en 
ständig tanke på att inte komma efter, en atmosfär av oavlåtligt iakttagande 
av den andra. Och det är just här som den opersonliga anonymiteten växer 
fram, det ordinära, utifrån accepterade, utifrån tillskapade jaget. Ett jag som 
tänker som man tänker, värderar så som man värderar, roar sig så som folk 
roar sig mest. Man odlar alla sina intressen, hela sin roll i världen och i 
samhället i enlighet med denna samexistens och man gör det på ett sådant 
sätt att något liv som springer från den egna källan aldrig kan utvecklas. 

Vad är samvetet enligt Heidegger? Samvetet hör till förstålesen, till 
självförståelsens sfär. För förståelsen spelar språkfenomenet en stor roll, för-
ståelsen artikuleras i språket. Att samvetet är ett förståelsefenomen kommer 
till uttryck när vi använder en vanlig metafor och talar om samvetets röst. 
Samvetet är en röst och rösten talar på ett eget sätt. Vi måste föreställa oss 
relationen mellan förståelsen och språket. En formulerad förståelse är något 
annat än ett språk. För språket är ett uttalande sekundärt, språket är primärt 
artikulationen av mening. Också när det gäller samvetet möter vi ett 
språkfenomen som talar i tystnadens modus. Tigandet är ett av språkets 
modus. Samvetets röst utmärker sig genom att den förvisso ropar, men 
samtidigt inte säger något. 

Samvetet – så som Heidegger lägger fram det – är ingen daimonion som 
skulle säga ”ja” eller ”nej”. Sokrates gamla daimonion är en röst som visser-
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ligen aldrig talar om för Sokrates vad han skall göra, men som alltid varnar 
honom för något han inte skall göra. Även i denna urgamla form visar sig 
språkets särskilda tigande. Daimonion är dock ett mycket mer sammansatt 
fenomen än det samvete som Heidegger analyserar. Sokrates daimonion hör 
till etiken, här har vi däremot en rent ontologisk struktur. 

I bestämningen av fenomenet finns något paradoxalt: å ena sidan språket 
i tystnadens modus, å den andra ett ropande – det tycks inte stämma. Vi 
ropar när vi vill att någon skall komma tillbaka, återvända. När någon har 
frågat om vägen, och den tillfrågade sedan ser att vandraren i en vägkors-
ning väljer fel riktning, ropar man efter honom. Så antyder också här orden 
”ropar” och ”samvetets röst” ett sätt att hejda någon, en uppmaning till att 
vända om. Tystnaden är däremot en röst som inte säger något, därför att 
den inte har något att säga till vårt jag som har kommit bort bland saker och 
ting och förlorat sig för sig självt. 

Rösten som kallar oss tillbaka förefaller oss främmande. Det finns tolk-
ningar av samvetet som en röst från ett högre väsen, som något inom oss 
som ändå inte kommer från oss. Teologerna ser samvetets röst som Guds 
röst. Men vems röst det i verkligheten är visar sig när vi konfronterar 
samvetets röst med den opersonliga anonymitetens fenomen. Det är för att 
vi är alienerade från oss själva, förlorade för oss själva, för att vi är det 
opersonligt anonyma, som vi upplever denna röst som något främmande. 
Det ligger i fenomenets inneboende logik. Dess verkliga avsändare känns 
igen på adressaten. Och adressaten är vårt alienerade jag, det opersonligt 
anonyma. Vem avsändaren är förstår vi när vi blir medvetna om sättet på 
vilket den opersonliga anonymiteten tilltalas. Rösten talar till den så att den 
är fullt hörbar, men den vänder sig inte till den opersonliga anonymiteten, 
den ignorerar den. Det hela liknar en tyst blick som riktas mot någon, men 
som inte vilar på vederbörande utan som tycks gå rakt igenom denne. Och 
då upphör allt som gjorde den opersonliga anonymiteten så märkvärdig att 
gälla, allt den inbillade sig, allt prat, alla intressen och tvetydigheter, allt 
detta upphör att gälla under denna märkliga blick. 

Allt som den opersonliga anonymiteten bidrar med till sin känsla av 
märkvärdighet, som ger den självbekräftelse, som är en förevändning för 
dess verksamhet och självuppskattning, upphör nu att gälla. Därför att i 
samvetet ropar vårt eget jag, vår egen tillvaro. Omsorgen som plågas av 
hemlösheten i världen kallar tillbaka till ur-situationen, till ur-stämningen, 
det vill säga till tillvarons ursprungliga ställning i världen. Allt som den 
opersonliga anonymiteten använder för att få lättnad, för att beslöja sin 
situation och bli kvitt den, allt som den vill prata bort den med, allt detta 
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förlorar nu sin giltighet därför att rösten inte lyssnar till den och inte bryr 
sig om den. Precis däri ligger betydelsen av att den opersonliga anonymi-
teten inte ses, den drabbas just av att den inte blir sedd. 

Det är så vårt jag återkallas till sin mest ursprungliga situation. Vilken är 
den situation som är den mest ursprungliga? Att vi är och måste vara, att vi 
ålagts att vara i vår nakna fakticitet utan några angivna skäl, och i den änd-
lighet som för oss öppnas av ångesten, den som är ur-stämningen och vår 
ur-situation i världen. Därför saknar fenomenet samvete skenbart varje skäl 
eller motivering. Samvetets fenomen är inget som anmäler sig efter en 
ogärning, utan något som bryter ut utan orsak. Det behöver inte vara något 
som reagerar på våra överträdelser. Att tro något sådant är att dölja och 
övertolka det. Samvetet uppstår ur existensens djup som en röst som 
påminner oss om vad vi egentligen är i djupet av vår existens. Men detta ”vi 
är faktiskt och vi måste bära vårt vara”, betyder inte att vi bara uthärdar och 
drunknar i melankoli, det betyder att vårt vara inte är ”ett stycke lava på 
månen”, som Fichte har beskrivit det, utan något som är oss anförtrott och 
som vi måste utöva i den situation som är här och nu, den situation som vi 
är satta i, inte en som vi skulle önska vara i. Vi är inte vad vi fritt och gärna 
skulle vilja göra av vår existens, vår existens är alltid redan beslutad, på sitt 
sätt igångsatt av något annat än den själv. 

Att existera är att leva i möjligheter, men inte i möjligheter av ett 
abstrakt slag. Ett liv i möjligheter innebär ett liv med praktiska program 
som vi förverkligar som praktiska varelser, en existens som alltid är moti-
verad, alltid företar sig något och identifierar sig med vissa idéer. Livets 
enskildheter ingår i ett större sammanhang, de hör till dagens agenda, och 
den i sin tur till livets agenda, som slutligen antingen kan vara ett program 
för en utifrån anvisad inautentisk existens – ett liv som primärt alltid är 
dikterat utifrån – eller en erövring av en djupare förståelse, en gryning för 
en autentisk existens. 

Samvetet kallar oss till den ursprungliga situation där vi själva inte är den 
grund vi står på, på vilken vårt liv utvecklas. Detta ”inte”, denna märkliga 
negation som rösten kallar oss till är anledningen till allt vi i livet kan 
uppleva som en brist, och det som en brist som vi själva är ansvariga för. Jag 
är satt i livet så att jag inte är dess grundval, jag är alltid kastad, inte den 
som utför kastet. Jag är kastad och därför ett utkast som jag själv inte har 
bestämt. Det är den ursprungliga ofullkomligheten, den ursprungliga 
skulden och anledningen till all konkret skuld. Endast en varelse som har 
detta ”inte” i sin väsensgrund kan känna skuld i ett konkret fall. 
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Samvetets röst kallar oss till en ur-situation, en situation för varelser som 
ursprungligen är bestämda av negativitet, alltså redan från början skuld-
belastade. Nu blir det uppenbart varför rösten måste oroa den offentliga 
anonymiteten, och när den verkligen blir hörd, också bringa den i för-
virring. Därför att den offentliga anonymiteten inte är något annat än ett 
försök att smita från ursituationen. Den har skapats för att människan 
skulle kunna dölja denna ursituation för sig själv, att slippa se den, den är 
den ursprungliga stora osanningen i vår existens. Det är ett missbruk av vår 
medvaro med andra som hindrar oss från att vara oss själva. 

Det nya i Heideggers analys av samvetet ligger i att samvetet undersöks 
som tillvarons ontologiska struktur som ofrånkomligen hör till strukturen 
hos ett sum – om det skall kunna finnas en varaform som inte bara är en 
förhandenhet utan som innebär att vi verkligen bär vårt vara, att vi bär det i 
dess ändlighet och att vi bryr oss om det, då är detta nödvändigt. Det är 
först nu vi kan se vad det från början tämligen vaga uttrycket ”en form av 
vara som bryr sig om sitt eget vara” egentligen betyder. Det betyder inte att 
människan skall bry sig om livet genom att hävda sina intressen, utan att vi 
söker en ontologisk struktur som gör det möjligt för människan att 
antingen leva för sina personliga intressen eller på ett annat sätt. Den 
principiella möjligheten av att antingen leva ett liv som inautentiskt rör sig 
kring sig självt, eller också ett liv som är öppet för sin djupare potentialitet 
och som inte övertar livet utifrån, utan som axlar problemet och kommer 
till rätta med det. Det nya med denna analys är att den undersöker samvetet 
som en bestämd ontologisk struktur som karakteriserar den mänskliga 
tillvaron i världen. 

Dessa fenomen, som Heidegger undersöker ontologiskt, är sedan gam-
malt kända i sin ontiska aspekt. Vi kan bara påminna oss om Comenius 
verk Världens labyrint och hjärtats paradis. Det som behandlas ontologiskt 
hos Heidegger hittar vi i teologisk form i Comenius beundransvärda lilla 
skrift, en av många i den ofantliga religiösa bildningslitteraturen från 1600-
talet. Men här hittar man alla de välkända antropologiska fenomenen. 

När en vandrare, som begåvats med det ovanliga privilegiet att vid Ödets 
port få se det mänskliga livets alla lotter, återbördas till jorden, tilldelas han 
av Världens drottning två ledsagare. Den ene är allvetaren Med Överallt – 
den tomma frågvisheten, nyfikenheten, den andre är gycklaren herr Bländ-
verk – en förklarare och uttolkare som skall förklara den verkliga inne-
börden av det vandraren ser. Han utrustar vandraren med glasögon som 
hindrar honom från att se och med ett betsel för att leda honom. Detta är de 
förfallsfenomen som Heidegger analyserar i samband med förståelsen. 
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Glasögonen sitter inte så bra, visserligen förvillar de, men vandraren vet 
ändå om att de gör det. Resan går sedan från den ena rollen till den andra, 
från den ena relationen till den nästa och överallt upprepas historien med 
den offentliga anonymiteten. Överallt talar världen på ett bedrägligt sätt. 
Den här sällsamma, farsartade vandringen avslutas med ett märkligt drama. 
Världens drottning använder allt starkare och skarpare verktyg. Resan slutar i 
rikets hjärta, i drottningens slott. Här börjar en annan röst än Allvetarens och 
Bländarens att tala och världen griper till öppet våld. När vandraren flyr och 
vill lämna allt bakom sig kommer han till världens ände. Där faller glas-
ögonen och betslet av och han skådar avgrunden, intigheten, den situation i 
vilken människan alltid och utan något före-löpande befinner sig. 

Andra akten följer. En röst ropar: Vänd! Tillbaka! Till skillnad från 
rösten hos Heidegger talar den här rösten. Sedan följer den teologiska ut-
läggningen: detta är en röst från någon som kan föra människan ut ur 
labyrinten, ur den falska livssituationen. Vandraren erhåller nya glasögon 
som visar allting i ett annat ljus, omvänt mot det som man trodde var sant 
tidigare. Här slutar Comenius berättelse för vår del. 

Vi känner igen hela strukturen av den inautentiska och autentiska existen-
sen och de viktigaste fenomenen, naturligtvis inte i formen av filosofisk 
reflexion utan som en poetisk myt. Men bakom myten finns något som 
möjliggör myten och som den har sina rötter i. Det handlar inte om frukter av 
en poetisk fantasi. Där skalden vill föra fram en väsentlig mening är det inte 
fråga om ett godtyckligt spel. Visst är det också spel, men ett spel där sakerna 
spelar sig själva, det vill säga de visar sig för oss, blir till fenomen. 

Samvetsfenomenets betydelse på den ontologiska nivån är att det visar 
på den principiella möjligheten av autenticitet, ett sätt på vilket den inau-
tentiskt levda tillvaron från djupet av sin egen väsenstruktur kan ge sig en 
signal att från splittringen gå över till en annan grundmöjlighet. Ur 
omsorgen, ur dess ursprungliga struktur i sin ickedolda form, framträder 
detta fenomen som ett rop som tränger undan, överröstar och skingrar den 
offentliga anonymiteten. 

Vi har sett att omsorgen har en speciell struktur, att den är en enhet av 
tre moment: existensen, fakticiteten och förfallet – före sig själv, redan i 
världen, hos tingen. Omsorgen är ett kastat projekt. Det betyder att i förväg 
leva som en kastad varelse som kännetecknas av det primära intet, och att i 
projektets kastadhet ha klarhet om tingen och om andra varelser som vi 
umgås med. De tre element med vilka vi har karakteriserat dessa tre faser – 
Heidegger säger ekstaser – av tillvaron, säger oss att omsorgen har en 
väsentligen tidslig struktur, och att dess tre element uttrycker olika tids-
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dimensioner. Tillvaron i världen är väsentligen en tillvaro i tiden. Men tiden 
för vår existens är en speciell tid. När vi säger att vi måste uppfatta dessa tre 
element tidsligt måste vi vara medvetna om att vi inte får tänka oss tiden på 
det sedvanliga sättet, som ett endimensionellt kontinuum, en tidslinje på 
vilken de enskilda tidsmomenten följer efter varandra på ett gentemot 
varandra yttre sätt. Betraktade som moment på en tidslinje är de enskilda 
”nuen” – de enskilda faserna, elementen i ett tidskontinuum – yttre för 
varandra, de har inget annat gemensamt än att de tillhör samma kontinu-
um. I omsorgen finns det däremot en särpräglad tidsstruktur. Att den är 
tidslig råder det inga tvivel om. Det ”redan” som antyder vår ställning i 
världen blickar otvivelaktigt tillbaka, ”i förväg” är ett före-löpande före det 
som just nu är givet, före det som är närvarande – ordet nu-varande antyder 
vad det handlar om. Men dessa tre komponenter finns här samtidigt. Vi kan 
säga att de existerar samtidigt i tidslinjen – och då gör vi den till något 
rumsligt. Ur tidslinjens synvinkel är verkligheten endast ett enda ”nu”. Men 
om linjen skall uppfattas som något verkligt, måste dess föregående delar på 
något sätt kvarhållas och de efterföljande föregripas. Genom sin linjära 
struktur förutsätter linjen således något som visserligen är tidsligt, men som 
samtidigt inte har strukturen av tidsextension utan av något samtidigt 
gemensamt, av en viss samhörighet (bättre än samtidighet) mellan de tre 
tidsdimensionerna. 

Låt oss nu titta på relationen mellan vårt liv och den grundläggande 
struktur det är uppbyggt på, relationen mellan tillvaron och det som 
tillvaron inte är möjlig utan. Tidsstrukturen som inte har karaktären partes 
extra partes, av en juxtaposition av dessa ”nu” i rummet, måste få ett eget 
namn som hör ihop med tidsfenomenet och som markerar att vi här har 
ursprunget till allt tidsligt – tidsligheten (die Zeitlichkeit). Vi kan se att vår 
analys redan från första början har styrts av tidslighetens struktur. Redan i 
den inautentiska existensen mötte vi fenomen som befintlighet, förståelse 
och hantering – allt detta är tidsfenomen, olika former av ett inautentiskt 
vara i tiden. Steg för steg kunde vi upptäcka allt mer fundamentala 
strukturer. Strukturen hos den blott inautentiska existensen, strukturen hos 
både den inautentiska och den autentiska existensen – omsorgens struktur 
– avslöjades i de ursprungliga momenten, som alla visade sig den primära 
tidslighetens moment. 

Nu är det dags att visa hur man ur tidslighetens sätt att fungera – vilka 
modaliteter den kan anta, på vad sätt den själv timar sig – kan förklara alla 
den mänskliga existensens fenomen vi diskuterat tidigare. 
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XIX. 

Låt oss återvända till analysen av samvetet – så som vi utförde den för att 
komma fram till en analys av tidsligheten – något vi skall utveckla vidare. Vi 
går tillbaka till analysen av tillvarons egentliga karaktär och till avslöjandet 
av det som gör tillvaron till ett helhetsfenomen, det som gör tillvaron i 
världen till en helhet. 

Vår undersökning har visat att ingen gängse föreställning om helhet och 
del kan tillämpas på helheten av tillvaron i världen. Tillvarons helhet av-
slöjas i ett före-löpande, i att vara i förväg, före sig själv, något som i sin radi-
kala form karakteriseras som att vara till slutet. Det är ett före-löpande till vår 
mest egna (d.v.s. oföreträdbara), oförelöpbara och relationsfria tillvaromöjlig-
het. Relationsfriheten innebär att inomvärdsliga relationer inte har någon 
som helst betydelse för denna vårt livs mest extrema gränsmöjlighet. 

Vi har vidare visat att om den här formella karakteristiken av helheten av 
vår tillvaro i världen skall bli till något konkret, måste den visa sig i vårt liv 
som dess inre möjlighet. Vår ursprungliga tillvaro i världen, vårt liv som 
ursprungligen levs i splittring och i en självförståelse som kommer ur yttre 
saker och givna situationer, måste omfatta en möjlighet att säga till sig själv 
att det vanliga levnadssättet inte är allt. Det är så vi uppfattar betydelsen av 
vårt samvete. 

Samvetet är en specifik form av självrelation, ett annat sätt att uppfatta 
och förstå sig själv på – inte i en reflexion, genom självåskådning, utan 
genom att inse och förstå sina möjligheter. Sådant uppfattande har karakte-
riserats som öppenhet, upplåtenhet (Erschlossenheit). Upplåtenheten 
utmärks genom tre drag – förståelsen, stämdheten och talet. Att förstå sitt 
eget innersta, inte det vi tar emot utifrån utan det som är vårt innersta jag 
för vilket det utanförliggande inte har någon betydelse – är en särpräglad 
icke-relation som yttrar sig som samvete, som en röst som talar utan att 
säga något. Det karakteristiska för talet är inte det uttalade utan artikulatio-
nen av vår upplevelse av det givna. Artikulation är ett formande i bestämda 
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strukturer. Samvetets röst talar utan ord, när den talar ignorerar den oss 
som en varelse som på sitt sätt är hemmastadd i världen, som spelar en roll 
och som känner sig betydelsefull. Rösten ignorerar och talar över huvudet 
på det offentligt anonyma, vårt offentliga jag, den riktar sig till vårt egentliga 
liv, vår egentliga tillvaro i världen, och den kallar oss tillbaka till det vi har 
fjärmat oss ifrån, tillbaka till den ursprungliga relationsfriheten, till den 
ursprungliga hemlösheten i vår tillvaro i världen. 

Vi har också sett att samvetets fenomen avslöjar en annan sida av vår 
tillvaro, nämligen att tillvaron genomsyras av idel negationer. Och då nega-
tiviteten, bristen, avsaknaden av något, också kan betecknas som det 
varandes intighetssida, kan vi säga att samvetets fenomen kallar oss till 
existensens väsentliga intighet, till intigheten i vår tillvaro i världen. Men 
intigheten innebär inte pessimism och tungsinne utan bara det att samvetet 
avslöjar vår hemlöshet, att vi är och måste vara, att vi, trots att vi själva inte 
är upphovet till vårt vara, måste bära det och ansvara för det, att det har 
överantvardats åt oss. Visserligen är vi inte upphovet till, men måste vara 
grunden för vårt vara. Fastän vi själva inte har givit oss vårt vara, måste vi 
acceptera det. Vårt vara är inte bara ett faktum, det vänder sig till oss för att 
vi skall behandla det på något sätt – även om vår hantering skulle innebära 
att vi kastar bort det eller låter det förtorka i likgiltighet. 

Att vi, när vi accepterar vårt vara, inte kan göra mer än att just ta över 
det, det vill säga hinna i kapp och löpa förbi tillvaron vad gäller dess 
ursprung, visar att det finns ett visst ”inte” i vårt övertagande, att där finns 
en av de intigheter, de negativa sidor, som vårt samvete avslöjar. 

Nästa intighet finns i den situation som vi måste acceptera. Vi lever i ett 
utkast fullt av möjligheter, vi är en planerande varelse, men våra möjligheter 
ligger inte utbredda framför oss som en öppen solfjäder, vi har alltid redan 
beslutat oss för någon av möjligheterna och handlar inom dess ram, lever i 
den och har därmed redan uteslutit, avböjt andra. 

Det tredje momentet av vår negativitet är att vi aldrig går säkra för risken 
att förfalla till oegentlighet, till det ”inte” i vilket vi ursprungligen och i 
allmänhet finns till, att vi när som helst kan bli alienerade igen. Och vare sig 
vi försöker rycka upp oss eller är kvar i förströddheten, utmärks vi alltid av 
inautenticiteten i det ursprungliga och vanliga varat från vilket vi försöker 
befria oss. 

Samvetet avslöjar för oss att människan i sin sum-struktur karakteriseras 
av denna trefaldiga negativitet, och det säger oss att vi är en rörelse i 
världen, en rörelse vars upphov vi själva inte är. Vårt liv är en rörelse vars 
kast undgår oss, men vi tvingas ändå bära och utöva vår tillvaro i en situa-
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tion där vårt ursprung är oklart för oss. Och trots vår otillräcklighet manas 
vi ändå till att acceptera och bära detta liv. 

I den ursprungliga negativiteten finns vad vi skulle kunna kalla för en 
ontologiskt uppfattad skuld, människans ontologiskt uppfattade otill-
räcklighet. Allt vad människan konkret uppfattar som sin plikt å ena sidan 
och sin förbrytelse mot denna plikt å den andra, utspelar sig inom den här 
ursprungliga strukturen. Teorin om samvetet som medvetenhet om en viss 
konkret skuld kan enligt Heidegger bemötas så, att en konkret skuld, som 
tvivelsutan ofta ger oss anledning till att förbindas med samvetets fenomen, 
oftast och snarare endast är anledningen men inte själva grunden till och 
strukturen hos detta fenomen. På något sätt förstår livet alltid sig självt. Till 
en sådan förståelse utnyttjar det scheman som emanerar ur det självt, ur sin 
egen struktur – det är det som Heidegger och filosofin sedan urminnes tider 
har försökt göra – eller ur närliggande strukturer, ur sådant det sysslar med, 
tingen i världen. Uppfattningen att samvetets fenomen är något som före-
brår oss våra försyndelser och som uppmanar oss till bättring är en syn på 
livet utifrån aspekten av ombesörjandet av saker, inte utifrån livets egna 
aspekt. Do ut des, jag ger för att du skall ge – är en typisk struktur hos saker 
som vi använder för tjänster i världen. 

Inom parentes kan vi ställa en fråga om Heideggers analys är så rent 
formell som han önskade och om det inte går att bemöta hans invändningar 
med motinvändningar. Den moraliska balansprincipen är neutral vad 
beträffar gott eller ont. Frågan är varför det dåliga samvetets fenomen 
huvudsakligen relateras till våra försyndelser mot andra. Om det är så att 
samvetets fenomen på samma sätt som fenomenet före-löpande, konfron-
tationen med vår ändlighet, med livets helhet, frigör oss från vårt yttre jag 
som är ickesakligt – och det är ju det som egoismens väsen vilar på – då 
skulle även den vulgära tolkningen att samvetet reagerar på våra för-
syndelser mot andra, vara begriplig. 

Samvetets fenomen är ett fenomen som har att göra med självförståelse, 
med vår relation till oss själva, med en aktiv förståelse av oss själva och våra 
möjligheter. Självförståelsen har tre sidor: utkastet, planen för våra möjlig-
heter, ett bestämt stämningsläge, befintligheten, och ett visst sätt att tala, att 
fånga upp strukturen på. 

Hur karakteriseras dessa tre strukturer vad gäller samvetets fenomen? 
Framför allt är det utkastet – det varmed tillvaron accepterar sin ursprung-
liga negativitet, intigheten. Befintligheten hänger samman med att man ser 
tillvaron i dess nakna och slutgiltiga situation: att den är och har ålagts att 
vara. Vilket betyder att vår grundbefintlighet är en ångeststämning som 
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avslöjar tillvaron i världen som hemlöshet. Den avslöjar att vi alltid existerar 
i relation till saker och deras hantering, men att vår yttersta situation, vår 
ställning i världen är sådan att sakerna under vissa omständigheter – när vi 
blir medvetna om det extrema i situationen – slutar att tala till oss, att de 
blir oförmögna att göra det. Det är ångestberedskapen. Det sätt att tala som 
hör till denna struktur är tystlåtenhet, att tiga. Detta självförståelsesätt som 
är en form av upplåtenhet (både vår egen och tingens, som innebär att vi 
förstår varför vi hanterar saker och varför de tjänar oss) kallar Heidegger för 
beslutsamhet (Entschlossenheit). Vilket betyder att vi har slutat med allt 
dröjande, avvaktande och mottagande av anvisningar utifrån. 

Här följer nästa fråga. Hur förhåller sig beslutsamheten till det full-
ständiga livsprojektet, till möjligheten av ett fullständigt liv? Den ändliga 
varelsens beslutsamhet och förelöpande till slutet, tilldödenvaron, är kanske 
inte helt identiska i verkligheten, men de är så nära förbundna att beslut-
samheten är det egentliga varat till slutet. Samvetet avslöjar vår ursprungliga 
situation som vi relationslöst, oförbikomligt och oföreträdbart befinner oss 
i. När samvetet talar till oss avslöjar det endast att det är möjligt att vara på 
detta sätt. Vi måste själva ständigt på nytt erövra den här positionens egen 
verklighet. Beslutsamheten är inte en bestående vinst utan något som stän-
digt måste vara varse sin vansklighet och som alltid måste vinnas på nytt. 
Nu ser vi sammanhanget: i förelöpandet till slutet kan samvetet i egentlig 
mening förstås som oförbikomligheten i den fundamentala situation som 
människan befinner sig i. 

Vad innebär fenomenet självförståelse, tillträde till sig själv in concreto? 
Att få tillgång till sig själv, till sitt eget väsen som inte längre lever i 
förströddhet och som inte bryr sig om det som kommer utifrån, det som vi 
har avslöjat som vår riktiga grund, som inte redan från början absorberas, 
sysselsätts och definieras av något som kommer utifrån. Tillgången till oss 
själva är vårt eget till-kommande, vår egen framtid. 

Vart leder det här tillträdet? Varifrån kommer det och vart leder det? 
Tillträdet till sig själv, detta till-kommande, är att acceptera sin egen 
negativitet. Det är ett utkast, ett projekt för vår innersta möjlighet, däri 
ligger dess framtidskaraktär. Det kommer tillbaka, återvänder till oss som 
har blivit kastade i världen, det är vi som är subjektet för dess rörelse. Med 
tillgången till oss själva återvänder vi till vår ursprungliga ställning i 
världen, vår ställning bland tingen, till det vi alltid är – och där vi måste 
göra det vi har blivit ålagda, nämligen att konfronteras med sakerna. Så när 
vi når till det som vi redan är, är vi hos saker. Det är en trefaldig struktur 
som inte är analyserbar därför att det till-kommande har en mening endast 
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genom att det återvänder till det vi redan är (det förflutna). Att vara hos 
(nutiden) är inte möjligt på annat sätt än att det existerar en rörelse från det 
tillkommande till det som vi redan är. 

Kom ihåg hur vårt vara i världen bestämdes – som omsorg i tre moment: 
existensmomentet – i förväg; fakticitetsmomentet – redan; förfallsmomen-
tet, hemfallenhet åt saker – hos tingen. Här ser vi dessa tre moment, vad de 
innehåller och vad som bildar deras odelbara enhet. Vi såg redan tidigare 
deras ömsesidiga beroende men inte den slutliga inre odelbarheten. Nu ser 
vi plötsligt vad den beror på. 

Det ursprungliga till-kommandet som vänder sig till sig självt och i 
denna vändning låter oss vara hos tingen – kallar Heidegger för tidslighet. 
Varför inte tid? Därför att det existerar många tidsbegrepp, och därför att 
tiden, så som vi allmänt förstår den – den som klockorna visar – visserligen 
har ett samband med detta begrepp, men utan att vi riktigt förstår hur. 

Vi har nu hunnit till begreppet tidslighet som är kulmen på de tidigare 
undersökningarna och som visar att analyser som utgår från tillvaron i dess 
oegentliga form börjar klarna när vi går över från tillvarons oegentliga form 
till den egentliga formen. Här alltså, i begreppet tidslighet, har vi i vår analys 
kommit till den djupaste punkt från vilken vi kan få överblick över allt 
föregående som nu får en enhetlig form. 

För att förstå det följande måste vi börja med att diskutera traditionella 
tidsbegrepp. Heidegger hävdar med all rätt att utgångspunkten för varje 
filosofisk diskussion om tiden måste vara – bortsett från några mindre 
systematiska, tillfälliga yttranden av Platon – Aristoteles analys av tiden i 
Fysikens fjärde bok, från kapitel 10 till slutet. 

Aristoteles undersöker vissa grundbegrepp som är verkliga eller förment 
nödvändiga förutsättningar för att förstå rörelsen. Det är rörelsen som är 
ämnet för den uppsatssamling – inte helt enhetlig – som man kallar Ta 
fysika. Aristoteles undersöker fysis, ett av de svåraste och mest fundamen-
tala begreppen i hans filosofi, rörelsens inre källa hos en varelse. Fysis står i 
oupplöslig förbindelse med rörelse och vila. Det finns saker utan vilka en 
rörelse är otänkbar. Kinesis, rörelse och metabole, förändring, är ord som 
grekerna förstår i mycket vidare mening än vi, de betyder en förändring 
över huvud taget, en process. Vilken rörelse vi än tänker på är den i princip 
en rörelse i rummet, en platsförändring. Därför måste man analysera plats-
begreppet. Somliga menar att en rörelse inte är möjlig utan tomrum, så 
Aristoteles undersöker begreppet tomrum. Vidare är det så att en rörelse 
alltid är ett kontinuum av efter varandra följande faser, så en rörelse 
förutsätter ett efter varandra i tid. 
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Det är också viktigt att Aristoteles analyserar tidsproblemet i samband 
med fysis, alltså med det som initierar rörelse och vila i naturen, i den yttre 
världen. I början säger Aristoteles att det skulle vara en överdriven skepti-
cism att förneka tidens existens. Ett sådant tvivel kunde födas ur 
funderingar som säger att tiden består av två delar – den ena har redan för-
flutit, den andra finns ännu inte. Var finns då tiden? Det är att betrakta 
tiden utifrån tidslinjens perspektiv. Mellan det som har förflutit och alltså 
inte längre är, och det som ännu inte är, finns bara en punkt, något icke-
extensivt och därför inte existerande. För varje ting som består av delar – 
om det överhuvud skall vara något varande – gäller lagen att under tiden för 
dess vara måste antingen alla dess delar eller åtminstone några av dem vara 
identiska. Hos tiden däremot, som ju består av delar, har några delar redan 
passerat och andra är ännu inte här, men ingen del har något vara. Nuets 
punkt är inte en del. En del är något varmed vi kan mäta något annat. En 
helhet kan bestå av delar, men det kan inte bestå av blotta nu. Sedan infinner 
sig den svåra frågan huruvida detta nu, som skiljer det förflutna från 
framtiden, varar som en och samma punkt eller om det ständigt kommer 
fram nya punkter. 

Det är detta som man hos Aristoteles kallar apodiktisk exposition. En 
exposition med hänsyn till problem, svårigheter som vidlåder fundamentala 
begrepp utan vilka man inte kan tematisera en struktur, ett varande. 

Utöver svårigheterna med begreppen det förflutna, framtiden och detta 
nu hör till apodiktiken också tidens relation till förändring och rörelse. Den 
tidigare nämnda teorin påstår att tid är detsamma som förändring och 
rörelse. Mot det kan man genmäla att den förändring och den process som 
ett visst objekt undergår, sker endast på den plats där föremålet för för-
ändringen finns, medan däremot tiden överallt är densamma för alla saker 
som förändras samtidigt. Dessutom är det så att vi fastslår förändringen 
med hjälp av tiden men inte fastslår tiden med hjälp av tiden – alltså kan 
tiden inte vara någon förändring. 

Å andra sidan finns det ingen tid utan någon förändring. Skulle vi i vårt 
tänkande – i vår erfarenhet – inte uppleva eller märka av någon förändring, 
skulle vi få ett intryck av att tiden står stilla – så som det enligt legenden 
hände sardiska sovare som slumrat till vid foten av hjältestatyer. Hos dem 
förenades nämligen det förutvarande nuet omedelbart med ett nu efter 
uppvaknandet så att det som fanns däremellan inte betydde något, tiden 
hade inte förflutit för dem. Som om tiden inte existerade, som om det inte 
fanns olika nu, som om det bara existerade ett enda nu. Tiden kan existera 
endast då det finns olika nu. Men det innebär att rörelsen har olika faser 
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och att vi alltid på nytt kan göra ett snitt genom dem, som markerar att 
vissa skeenden händer samtidigt. Att vårt tidsmedvetande försvinner och 
vår själ liksom dröjer vid samma punkt då vi inte kan konstatera en 
förändring, och att vi tvärtom är medvetna om tiden när vi observerar 
förändringar bevisar att förändring och rörelse är villkor för tiden. Tiden är 
inte detsamma som förändring, men det finns ingen tid utan förändring. 

Här måste vi börja fråga om tidens väsen. Vilket är sambandet mellan 
rörelsen och tiden? Vi är alltid medvetna om rörelse och tid samtidigt. Även 
när yttre sinnesintryck uteblir, exempelvis i mörker, men då vi åtminstone 
upplever en rörelse i själen [psyche], har vi en förnimmelse av ett tidsför-
lopp. När vi upplever tiden som ett förlopp, något som förflyter, visar det på 
en process. Vilket moment av processen är tiden? Tidens realitet är en 
realitet hos någonting i processen, inte en realitet hos processen själv. Tiden 
är inte heller en rad av nu, därför att varje nu är aktuellt och tiden hänger 
samman med att rörelsen består av en rad av på varandra följande faser. 

Vi talade om själen, om rörelsen och förändringen i vårt inre. Det verkar 
som om tiden kunde analyseras lika väl i den yttre som i den inre världen, 
både i livets värld och i världen av blotta saker. Men i verkligheten ut-
nyttjade Aristoteles det andra bara för att visa att tiden inte hänger ihop 
med vårt väsen, utan att den behöver flera nu; om man skall kunna tala om 
tiden behövs det fler än ett nu. 

Och Aristoteles säger: Då ett föremåls rörelse är en förflyttning från en 
plats till en annan, och då varje föremål med utsträckning i rummet är ett 
visst kontinuum, är rörelsens struktur beroende av en sådan rumslig stor-
hets struktur. Det intressanta är att Aristoteles först visade att tiden inte är 
en rad av nu, en linje i rummet, och att han omedelbart började analysera 
tiden i samband med rummet. Då varje rumslig storhet är ett kontinuum 
måste även rörelsen vara ett kontinuum. Rörelsens kontinuum är funderat i 
platsens, i ytans kontinuum. Varje rörelsekvantitet motsvaras av en viss 
tidskvantitet som förflutit. Tidsbegreppet associeras redan från början med 
platsskillnader och innebär ett läge i rummet. Relationen ”först – sedan” är 
från början en rumsrelation. Detta är ett märkligt moment i Aristoteles 
analys. För oss förefaller det vara självklart att förhållandet ”först – sedan” 
ursprungligen är en tidsstruktur. Men Aristoteles hävdar expressis verbis en 
ordning där rumsstrukturen är den ursprungliga. Och då detta gäller för en 
rumslig storhet, gäller motsvarande också för rörelsen: ”därifrån – hit” är 
början och slutet på en rörelse. Skillnaden mellan en början och ett slut 
finns ursprungligen i rummet, och som en konsekvens därav i rörelse. 
Början och slutet på en rörelse existerar på grund av att det existerar en 
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början och ett slut på rummet. Den ordningsföljd i rörelsen som vi kan 
observera är, vad gäller dess grund, rörelsen själv, men den skiljer sig från 
rörelsen vad gäller dess begrepp. 

 Men vi kan uppfatta tiden också när vi anlägger ett snitt genom rörelsen, 
skiljer mellan dess olika föregående och påföljande faser och talar om en 
förfluten tid när vi blir medvetna om skillnaden mellan olika rörelsefaser. 
Vi knyter ihop de olika faserna men uppfattar dem samtidigt som åtskilda. 
När själen skiljer på två nu, när den uppfattar två avsnitt som skilda från det 
som ligger mellan dem, då talar vi om tid. Vi kallar den här relationen tid, 
då det som synes vara tid är det som på båda sidor avgränsas av ett nu, av en 
tidpunkt. När vi upplever två fasers tidsföljd måste vi ha två eller fler nu; då 
talar vi om tiden, ty tiden är ett tal, ett antal, som betecknar fasernas 
ordningsföljd. Det är Aristoteles definition av tiden: ett rörelseantal (tal) 
med hänsyn till att en rörelse består av föregående och efterföljande faser. 

Men på vilket sätt är tiden ett antal? Vi har två talbegrepp – dels det vi 
räknar och dels det vi räknar med. Om vi skall kunna tala om ett visst antal 
saker måste vi ha ett begrepp för det vi räknar. Till exempel en häst. Tiden 
som tal är inte det vi räknar med utan det vi räknar. Vi räknar tiden med 
hjälp av rörelse – med hjälp av likformiga steg, himlakroppars rörelse etc. 
Och när vi räknar tiden avslöjas alltid något vi räknar den med, som 
exempelvis timmarna. 

Ett annat motiv i Aristoteles analys är tiden som ett tal. Tiden har talets 
vara, men talet är något som förutsätter en själ [psyche]. Räknetal förutsätter 
att vår själ räknar. Aristoteles nämner bara den här omständigheten, han 
undersöker den inte närmare. 

Detta sätt att tematisera tiden bibehöll filosofin – med vissa undantag i 
den kristna traditionen – ända till 1800-talet. Vi undrar om detta förändras 
i en filosofi som återvänder till subjektet, till det som Aristoteles lämnade 
obeaktat – själen. Det kunde verka som om en sådan ändring kom till stånd 
hos Kant, som försökte tematisera denna försummade fråga. Men så blev 
det i princip inte. Man kan vidare fråga sig om så ändå inte inträffade under 
nästa skede i den spekulativa tyska filosofin. Heidegger påstår att så inte var 
fallet. Enligt andra kan man dock påvisa en struktur hos Hegel som är 
analog med Heideggers tidslighet. 
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XX. 

I förra föreläsningen avrundade vi den preliminära analysen av den 
mänskliga tillvaron i världen genom en undersökning av fenomenet före-
löpande beslutsamhet, där avslöjandet av den egentliga existensformen 
utspelas. Samtidigt har vi kommit fram till att detta fenomen avslöjar den 
mänskliga existensens helhetsstruktur och det som är dess innebörd – 
tidsligheten. Vi avbröt utforskningen av tidsligheten genom en exkurs om 
det traditionella tidsbegreppet – något som var nödvändigt för att vi skall 
förstå den analys av tidsligheten som vi snart kommer fram till. Innan vi går 
vidare skall vi därför kort sammanfatta innehållet i den förra föreläsningen. 
Samtidigt kommer vi att från det preliminära resultatet – undersökningen 
av tidsligheten som sådan – gå vidare till vissa andra strukturer. 

Vår undersökning började med en analys av tillvaron i världen i dess 
modus av ett oegentligt vara i världen, i ett tillstånd av förströddhet, i ett 
levnadssätt utanför sig självt. Vi ställde sedan frågan om möjligheten av hel-
heten, om möjligheten av den mänskliga tillvaron i världen i dess helhet. 
Frågan ställdes först på ett formellt, abstrakt sätt, med tanke på att analysen 
av den oegentliga mänskliga existensen innebär att studera något splittrat 
och därmed väsentligen ickehelt, oavslutat. Den formella frågan om 
möjligheten av helhet fick en viss konkretion när vi kom fram till ett feno-
men som i vår tillvaro är ett bevis på, en hänvisning till, att tillvaron själv 
förmår påminna sig om sin ursprungliga förströddhet och sitt utanför-sig-
skap – fenomenet samvete. 

När vi undersökte väsenskaraktären hos vår tillvaro i världen, visade sig 
samvetets fenomen vara ett ontologiskt fenomen som förvisso berör mora-
lens område, men som intresserar oss i ett annat avseende. Vårt syfte var 
inte att analysera eller fundera över fenomenets etiska sida, utan att utarbeta 
en inre struktur för tillvaron i världen som kan leva i två fundamentala 
möjligheter – i förströddhet eller i koncentration på sig själv. 



 
 

JAN PATOČKA 
 

 196 

Samvetet visade sig vara ett rop, en omsorgens röst. Omsorgen, den 
grundläggande strukturen hos tillvaron i världen, är en enhet av fakticitet, 
existens och hemfallenhet åt tingen. Denna treenighetsstruktur hyser i sig 
en möjlighet att ur sitt eget inre påminna sig om möjligheten att återvända 
till sig själv. Samvetets röst är därför en uppmaning att vända tillbaka till 
den ursprungliga situation som människan befinner sig i, till en situation 
där hon blivit satt i världen utan någon möjlighet att föregripa sin belägen-
het eller att bemästra den. Det är en situation som man tvingas att överta. 
Och det är samvetet som uppmanar oss att göra det. Det uppmanar oss 
därför att den här uppgiften i det splittrade livet inte har blivit övertagen, 
accepterad på rätt sätt, det vill säga av mig själv. Visserligen lever jag i 
kastadheten in i världen, men det är inte jag själv som har kastat mig dit, 
något som oupphörligen bevisas av både det jag gör och inte gör. Men i 
splittringen döljer jag detta faktum för mig själv, jag döljer det genom att jag 
ständigt lever hos saker och i sak- och samhällsrelationer som tränger sig på 
mig utifrån som något givet. Att leva i förströddhet innebär att leva i offentlig 
anonymitet. Och det är till den som samvetet vänder sig genom att se förbi 
den, genom att tala över huvudet på den – inåt mot sig själv. Omsorgen talar 
till sig själv över den offentliga anonymitetens huvud och uppmanar mig att 
överta den grundsituation som utmärks av en trefaldig negativitet. 

Den trefaldiga negativiteten beror dels på att min situation i världen är 
omöjlig att hinna i kapp, jag kan aldrig bli dess, min fakticitets, herre. 
Fakticiteten är obotlig. Det andra är att jag i denna fakticitet – som jag alltid 
lever, bär – är grunden för mina egna möjligheter, för mitt livs utkast, och 
att dessa möjligheter på sitt sätt återigen kännetecknas av negativitet. Att 
leva i möjligheter betyder nämligen inte att fritt kunna välja ur en solfjäder 
av tillgängliga möjligheter, det handlar inte om något abstrakt val, utan att 
jag alltid när jag engagerar mig i en faktisk möjlighet måste avvisa en annan. 
Avvisandet hör väsentligen till livet i möjligheter. Det är den andra 
negativiteten. Den tredje är den ständiga risken att förfalla till ett oegentligt 
sätt att existera på. 

Möjligheten av ett liv som kallats till sin mest fundamentala situation 
och till klarheten om den, till att acceptera den trefaldiga negativiteten, till 
ett liv där jag själv skall bli grunden för min negativitet, den av intighet 
märkta egna existensen – den möjligheten blir verklighet, får sin konkreta 
form i ett förelöpande till den yttersta, mest egna, oförbikomliga och 
oföreträdbara möjligheten, nämligen möjligheten av livets omöjlighet, 
slutet. I ett sådant förelöpande blir samvetets fenomen, som vi tidigare 
karakteriserat som möjligheten av en autentisk existens, verklighet. De tre 
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karaktärsdragen (oförbikomligheten, oföreträdbarheten och relationslös-
heten) hos denna mest extrema möjlighet visar hur privilegierad den 
speciella rörelse som innebär existensens förelöpande till slutet är. Det är 
det egna varat till slutet som innebär vårt livs verkliga helhet. I förelöpandet 
till det som är oförbikomligt, relationslöst och mitt mest egna finns det 
absoluta jaget, där förverkligar jag en fundamental möjlighet som ända tills 
nu var beslöjad av mitt splittrade levnadssätt, en möjlighet inför vilken jag 
flydde till den offentliga anonymiteten. Samvetets röst framstår således som 
det som förintar det offentligt anonyma och avslöjar, upplåter det egentliga 
sättet att existera på. 

Hur ser då strukturen hos det egentliga existenssättet ut? Den är en 
särpräglad rörelse som vi kan förstå när vi rekapitulerar hur samvetet, 
omsorgens röst, kallar oss att vända tillbaka. Det är ett rop till den egna 
negativiteten, den som i formell mening kan betecknas som den mänskliga 
existensens ursprungliga försyndelse. En skuld är alltid något som är till 
förfång för mitt vara, och här har vi en ursprunglig brist, som man kan 
beteckna som en urförsyndelse. Men försiktigt, det handlar inte om ett 
etiskt eller religiöst begrepp. Grundstrukturen hos urförsyndelsen, den 
mänskliga negativiteten, är visserligen förutsättningen för dessa begrepp 
men den är absolut inte identisk med dem. En skuld i etisk, moralisk eller 
rentav religiös mening, en synd, är ett tillstånd som människan befinner sig 
i till och från, det är något som är en del av vårt aktiva väsen. Den funda-
mentala negativiteten däremot är något som alltid utmärker vårt vara, den 
är något som människan inte kan undslippa. Och samvetets röst är en 
kallelse att ta över denna oövervinnliga och permanenta situation. 

Vi befinner oss nu på den djupaste nivån av vår analys och ser att alla 
hittills undersökta strukturer av den mänskliga tillvaron i världen, alla 
strukturer hos vårt sum, förenas till en enda specifik rörelse – tillträdet till 
oss själv. Det är en rörelse som innebär en kallelse och dess åtlydnad, och 
som utsträcks till förelöpandet till en extrem, oförbikomlig möjlighet som 
gör oss hela, vilket betyder att det inte existerar någon ytterligare möjlighet 
att avslöja vårt väsen. Denna rörelse är tillgången till oss själva. 

Här kan vi påminna oss om det gamla visdomsordet i templet i Delfi: 
Gnothi sauton! Lär känna dig själv! I idéhistorien uppfattades detta slagord 
oftast rent intellektuellt, men det handlar faktiskt om en rörelse i vår till-
varos varande som fångar upp det egentliga sättet att vara. Det är först nu 
som vi förstår det formella slagordet från början av våra undersökningar, 
nämligen att ”tillvaron är ett varande som i sitt vara bryr sig om sitt eget 
vara”, något som först nu konkretiseras. I vilken mening bryr sig existensen 
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om sitt eget vara? I den meningen att den accepterar sin ursituation att vara 
ställd i det varande i dess helhet och att den lyssnar till samvetets röst, att 
den vill ha ett samvete. Att den har ett samvete. 

Vägen till sig själv, närmandet till sig själv och dess grundstruktur – det 
att jag i utkastet av mina möjligheter alltid redan är vid den extrema, 
relationslösa, oförbikomliga och mest egna möjligheten – den här vägen 
leder samtidigt tillbaka till mig själv, till den ursprungliga, faktiska och 
oundvikliga situationen. Återvändandet från det till-kommande till sig själv 
är en särpräglad rörelse. Dess struktur – från det kommande till det som jag 
faktiskt redan är, men som först nu avslöjas, upplåtes för mig i hela sin 
obeslöjadhet – är tidsligheten. Och tidsligheten, påstår Heidegger, är det 
mest egentliga och mest ursprungliga fenomenet, som innebär att män-
niskan i allt hon gör och allt hon umgås med måste vara och ständigt är i 
kontakt med tiden och med tidens intervall. 

Därav följer samtidigt att alla våra hittillsvarande analyser endast var 
preliminära och att vi är tvungna att upprepa dem ur tidslighetens aspekt. 

Hur skall vi upprepa dem? På vilket sätt kan de fördjupas? Endast så att 
tidsligheten själv får visa sina olika möjligheter att vara på, eller som 
Heidegger säger, hur den ”timar sig” [sich zeitigt], hur den manifesterar sig 
tidsligt. Det ursprungliga sättet för tidsligheten att tima sig är förelöpandet 
till den mest egna, relationslösa och oförbikomliga möjligheten som sam-
tidigt är omöjligheten att existera. Det här sättet för tidsligheten att mani-
festera sig har sin källa i före-löpandet, i det till-kommande, i framtiden, 
och visar därmed den huvudriktning som finns i tidslighetens timande 
överhuvudtaget. Men vi känner till att tidslighetens timande inte alltid sker 
genom ett före-löpande till den extrema möjligheten, utan också så som det 
utspelar sig i vårt vardagliga liv. 

 Hur ser då tidslighetens timande ut, hur manifesterar den sig i sin hel-
het, i sina, ur aspekten av före-löpandet till den extrema möjligheten, mest 
fundamentala strukturer? Ursprunglig framtid, ursprungligt till-kommande 
är ett före-löpande. Före-löpandet och det ursprungliga till-kommandet har 
som ett oumbärligt komplement det till vilket denna rörelse sker – näm-
ligen tillvarons återvändande till sin ursprungliga situation såsom obeslöjat 
existerande i varandets helhet, till tillvarons ursprungliga situation i sin 
intighet, i hela tvånget att överta denna tillvaro, till varandets helhet. Det 
betyder att jag från den ursprungliga splittringen har lockat fram och på 
nytt vunnit det jag egentligen är. Det är en upprepning. Vårt livs ursprung-
liga redan, det ursprungliga förflutna är en upprepning. Inte som en 
mekanisk repetition, utan i en helt annan betydelse, nämligen den att det 
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jag koncentrerar mig på redan har varit här, men det var inte här i 
meningen av upplåtenhet, obeslöjadhet, därför att jag då ännu inte var det 
som jag nu är. Allt detta har jag först nu arbetat fram, sorterat och samman-
fattat. I den meningen är upprepningen en förnyelse. Det ursprungliga 
förflutna är en förnyelse. 

Till det ursprungliga till-kommandet, före-löpandets ursprungliga fram-
tid och till förnyelsens ursprungliga förflutna hör också den ursprungliga 
relationen till det som finns här, som jag hör ihop med (konstellationen och 
situationen), relationen till det jag befinner mig hos, det som är givet, när-
varande, den ursprungliga nuvaron. Det är detta som för mig avslöjar mina 
möjligheter som möjligheter hos en varelse som lever autentiskt till slutet, 
som förhåller sig till helheten av sin existens – det är att skåda mina egna 
möjligheter. Det är först när före-löpandet öppnar mina ögon som jag kan 
se min situation så som den verkligen är. Detta ögon-blick avslöjar situa-
tionen som min. En situation är inte en rent objektiv konstellation av fakta; 
en situation innebär alltid existensens konfrontation med sin omgivning, 
med världen, med det som talar till den och som den talar till. Ögonblickets 
fenomen är något helt annat än det blotta fenomenet nu. Ett nu är ett 
moment av objektiv tid, ett snitt genom tidslinjen, ett nu har framför sig 
andra nu och avlöper som vilket ögonblick som helst i övergången till ett 
aktuellt nu. Ett ögonblick är däremot något varaktigt som i princip inte 
förgår, därför att det inte är en yttre händelse utan ett uppfångande av det i 
en händelse som står i väsentlig relation till mig, det som visar mig vad jag 
egentligen kan, visar mig mina möjligheter. Och jag uppfattar inte dessa 
möjligheter som något abstrakt, jag griper dem. Den som lever i ögonblicket 
handlar. Att leva i ögonblicket betyder att gripa möjligheterna, att avslöja 
situationen så som den tilltalar mig, så som jag kan vara den vuxen, even-
tuellt så som jag är den vuxen. Inte divinatoriskt eller intuitivistiskt, inte så 
att ögonblicket skulle ge mig profetians gåva att avslöja vad i den givna 
situationen som skulle vara bäst eller lämpligast för mina livsprojekt. Ögon-
blicket är, på samma sätt som apperceptionen av en viss möjlighet som jag 
just engagerar mig i, också en ständig uppmaning att avstå från det som kan 
vara olämpligt. Ögonblicket är något som bevaras. Det som i det kvarstår 
som något bestående är momentet av livet i dess helhet, av en tillslutetvaro 
som tvingar mig att ständigt leva i ögonblicket. 

I treenigheten av momenten före-löpande, förnyelse och ögonblicklighet 
yttrar sig före-löpandet (till den extrema möjligheten och upplåtenheten – 
till livet i ständig klarhet om sin belägenhet, om sin uppgift och om det att 
man måste åta sig den) som beslutsamhet. Varför? 
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Låt oss parallellt titta på tidslighetens inautentiska sätt att tima sig, 
manifestera sig på. Varför är det sätt vi hittills har diskuterat autentiskt? 
Därför att hela strukturen vilar på mig, på mitt förelöpande till min yttersta 
möjlighet; det är ur mig själv jag hämtar kraften att överta situationen och 
ställa mig i den. I det inautentiska sättet har jag också alltid en struktur som 
karakteriserar omsorgen – existensens enhet, fakticiteten, hemfallenheten åt 
tingen – jag är alltid före mig själv, redan i världen, och jag handskas med 
något som är mig givet, och där det följaktligen också finns en rörelse, ett 
återvändande från framtiden till något. Formellt finns här en identitet. 

Men hur ser framtiden, det till-kommande ut i det inautentiska sättet att 
existera på? Det till-kommandes egenart här är att det inte timar sig utifrån 
mig. Jag vänder mig utåt, utanför mig själv, till det som kommer och som 
talar till mig. Jag väntar, låter mig bli tilltalad, jag riktar mig någonstans 
utanför mig själv; jag är visserligen öppen för det som tilltalar mig men bara 
så att jag vill komma till rätta med det. Det är ett ständigt ämnande. Det 
inautentiska framtidssättet är till hela sin karaktär ett velande. 

Vilket förgånget svarar mot tidslighetens inautentiska sätt att tima sig 
på? Det är en förgångenhet som vi lätt kan analysera fram ur det vi redan 
vet, ur oppositionen mot det förflutnas egentliga sätt. Det egentliga för-
flutenhetssättet är förnyelsen – det att jag upplåter mitt jag genom att avvisa 
förströddheten. Det inautentiskt förflutna är ju just den förströddhet ur 
vilken samvetets röst har kallat mig; förgätenheten av min ursprungliga 
situation, det vardagliga sättet att vara på, att förhålla sig till det förflutna som 
något som ligger bakom mig, som är avklarat, som avlägsnar sig, sjunker 
undan, som inte längre existerar. Det förflutna som en ursprunglig glömska. 

Låt oss i detta sammanhang återvända till Husserls tidsbegrepp. Den 
ursprungliga förgätenheten, det är retentionen, kvarhållandet av det som 
ligger bakom oss, som har passerat den levande nuvaron och sjunkit undan. 
Husserl har formulerat det positivt, som om det här förelåg en viss aktivitet, 
även om han framhåller att hela processen på något sätt är passiv, en passiv 
syntes, ett passivt kvarhållande av det förflutna, något som inte är en min-
nesaktivitet, inget aktivt gripande, uppfattande och framkallande av det 
förflutna. Den ursprungliga förgätenheten är vårt ursprungliga förflutna. 
Erinrandet är möjligt endast på grundval av den ursprungliga förgäten-
heten, glömskan är inte erinringens negativa modalitet. Naturligtvis måste 
man skilja på den ursprungliga förgätenheten där erfarenheten sjunker 
undan från oss, och glömskan i sekundär mening som utspelar sig på 
grunden av den ursprungliga förgätenheten och ett aktivt framkallande. 
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Den primära inautentiska nuvaron kännetecknas av att den är fragmente-
rad i presentationer som kommer utifrån. Dessa talar till oss men de sönder-
faller i flera nu och förmår inte appellera till eller levandegöra vår livssituation 
i dess helhet. Ur dessa fragment uppstår aldrig en verklig situation.  

När vi ställer tidslighetens olika sätt att tima sig mot varandra, ser vi att 
tidsligheten – det vill säga det mest ursprungliga fenomen ur vilket alla tids-
fenomen kan härledas – inte kan fattas som en statisk struktur. Tidsligheten 
är föränderlig i sina grundstrukturer, den manifesterar sig på många sätt. 
Före-löpandet – det att vi lever i förväg – kan förvandlas till ett förelöpande 
till en oförbikomlig möjlighet eller till en tveksamhet som väntar på en vink 
utifrån. Det ursprungliga förflutna – det att vi redan är i världen – kan 
förvandlas till en förnyelse, eller bara till en förgätenhet av vår ursprungliga 
situation. Nuvaron kan förändras till en receptiv, tjänstvillig förströddhet, 
ett nuvarandegörande, eller till ett ögonblick som är varse situationen. 

Mera populärt och åskådligt kan man illustrera det så här: ett liv som i 
sig har en helhetsmening, som förverkligar ett eget program, som vill något, 
ett liv i helhet innebär att vi är medvetna om att denna kallelse ingår i en 
ändlig livscykel. I det förelöpande i vilket man skapar ett livsprogram upp-
fattar jag situationen som talar till mig och visar vad som under givna 
omständigheter är möjligt, vad stunden kräver. Hos den nya tidens ledande 
personligheter handlade det exempelvis om att skapa en tidigare oanad plan 
för naturen, den moderna naturvetenskapen och tekniken. Alla som deltog i 
utkastet skapade ett visst livsprogram i den givna situationen. Till den hör den 
historiska traditionen, i synnerhet sådana genier som Descartes och Galilei. I 
rätt ögonblick, i det historiskt konkreta ögonblicket, griper människorna 
denna möjlighet i enlighet med sina faktiska, slumpmässiga, faktiskt åter-
kallade och alltid på nytt förnyade möjligheter. Så förverkligas människans 
livsprogram i världen och så utspelar sig alla historiska händelser. 

Låt oss återgå till tidsbegreppet i den filosofiska traditionen. Förra 
gången undersökte vi en fundamental historisk tidsfilosofi, Aristoteles tids-
analys i fjärde boken av Fysiken. Där visar man att tiden är ett rörelsetal, 
inte själva rörelsen, utan sättet på vilket vi räknar rörelse, rörelsetal med 
hänsyn till det som kommer först och som följer därefter. Vi har två räkne-
sätt – det vi räknar och det vi räknar med. Tiden är inte det man räknar 
med. Vi räknar med hjälp av regelbundna rörelser som alltid är tillstädes i 
vår kropp eller som redan från början existerar som perfekta, naturliga 
klockor i den omgivande världen. 

Ett tal förutsätter räknande och räknandet förutsätter en själ. Tiden är 
möjlig endast genom att själen räknar. Men hur kan själen fånga något som 
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flyr, som inte finns här? Aristoteles säger att själen kan det, men inte hur. 
Visst är det så att själen äger förmågan att minnas; detta gör det möjligt att 
på något sätt få det förflytande, flyende, det som aldrig är till hands, rörelsen 
– att få det att stanna kvar. Men vad betyder det? Vi blir medvetna om den 
här strukturens problematiska karaktär när vi kontrasterar den med 
glömskans fenomen. Att kvarhålla något är ingen enkel sak, det förutsätter 
en hel rad av strukturer. Och detta är något som filosofin – med början hos 
Aristoteles och ända fram till modern tid – har betraktat som löst men som 
den i verkligheten har försummat. Aristoteles tidsanalys – tiden som något 
man räknar utifrån rörelsen – fick länge nästan allmän acceptans som något 
så att säga självklart. Tiden är det som utspelar sig på klockan – siffrorna på 
urtavlan där visaren rör sig. I verkligheten är den här analysen principiellt 
ofullständig, något som filosofin inte insåg. 

Det som Aristoteles betecknade som verkan av psyche är en funktion av 
livskraften. Men när psyche räknar är det en funktion av en livskraft av ett 
särskilt slag, en funktion som inte kan utövas av vilken levande varelse som 
helst, utan bara av den som kan räkna, bedöma, abstrahera, formulera 
begrepp – alltså allt sådant som hör till området för kunskap och vetenskap, 
även om det skulle vara i en primitiv form. Visst räknar man även utanför 
vetenskaperna, men det är vetenskapssfären som är räknandets domän, det 
är där aktivt vetande skapas. Det existerar saker som vi förstår utan sådant 
aktivt skapande. Cum grano salis kan man säga att alla sinneserfarenheter är 
konstruktioner i sitt slag, men de är så spontana att vi inte blir medvetna 
om deras karaktär, det behövs inget aktivt konstruerande, det räcker med 
att öppna ögonen och se. Men något sådant som räknande förekommer inte 
i världen, det är något man måste lära sig, aktivt skapa eller åtminstone 
medskapa efter ett mönster. Det hör till det område vi betecknar som för-
stånd, intelligens. Det är det man här menar med själen. 

Att fatta med förståndet anses i modern tid vara en av subjektets funda-
mentala funktioner. Man skulle därför tro att en filosofi vars mål är att 
analysera subjektet som sådant och dess aktiviteter i kontrast med andra 
själsaktiviteter skulle undersöka och klara ut det problem som Aristoteles 
lämnade olöst. Vi kunde förvänta oss att finna en djupare förståelse och 
analys av dessa ting hos Kant, som ju i stor utsträckning förnyade vår 
kunskap om tid och rum. 

Kant betraktade inte tiden på samma sätt som Aristoteles, han utgick 
inte från tidsbegreppet som ett räknetal. Hos Kant är tiden en av det inre 
sinnets former. Sinnet är det som tar emot intryck; när Kant talar om sinn-
lighet betyder det receptivitet. Tiden är en form av receptivitet, inte en akti-
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vitet som skapar räknetal som hos Aristoteles. För detta påstående finns det 
fenomenella bevis. Tiden fortgår vare sig vi vill eller inte. Tiden är inte, till 
skillnad från tankeaktiviteter såsom omdöme eller räkning, något som är 
beroende av och vidmakthålls genom våra beslut. Vi följer passivt med 
tiden. Det går inte att föreställa sig en erfarenhet som inte har ett tidsför-
lopp. Sinnet innebär att jag med min receptivitet märker något, att jag tar in 
intryck. Traditionellt gör vi en uppdelning i yttre och inre sinnen. Det yttre 
sinnet är receptivitet visavi det som vi inte är. Dess form är rummet. Det 
inre sinnet är receptivitet gentemot det som vi själva är. I ett visst avseende 
är vi en föreställande varelse som ständigt upplever något. Om vi uppfattar 
våra upplevelser som föreställningar, då är det inre sinnet det som ger oss 
ett passivt receptivt medvetande om våra upplevelser, deras mångfald och 
utveckling. Här finns redan en antydan om att de har en tidsprägel. Våra 
upplevelser ingår i en viss relation, i en ordningsföljd av kontinuerlig linjär 
mångfald. När Kant talar om det inre sinnets form tänker han att denna 
linjära kontinuerliga mångfald är något som på ett visst sätt har uppstått, 
skapats i vårt inre liv. Han säger därför att tiden uppstår genom subjektets 
självaffektion. Subjektet är en samling av föreställningsupplevelser. Det är 
just genom aktualiseringen av föreställningar – genom att det har ständigt 
nya föreställningar – som subjektet vet om sig självt, det är så föreställ-
ningarna påverkar, influerar subjektet och det påverkar sig självt. 

Kant menar att det är omöjligt att gå utöver konstaterandet att det finns 
en självaffektion som har formen av ordningsföljden hos dessa nu, att det 
inte går att säga mer om tidens fenomen. Beträffande den formella 
strukturen stannar Kant vid Wolffs och Baumgartens definition av tiden 
som en ordningsföljd, en succession i området för kontinuerlig kvantitet – 
ordo successionis in serie quantitatis continuae. Och han hävdar att vi inte 
kan nå djupare än detta konstaterande att tiden uppstår genom själv-
affektion hos ett subjekt som upplever sin egen process när erfarenheten 
utvecklas i det. Som en konsekvens därav gav man upp all vidare forskning 
om hur den här speciella receptionsaktiviteten var möjlig. Tiden är inte 
någon form av aktivitet i vårt huvud där vi skulle kunna skapa oss en viss 
givenhet – det skulle innebära att det existerar en skapande kunskap som 
inte är människans egen – utan den är en receptivitet vars form, gestalt och 
uppkomst genom självaffektion vi endast kan konstatera – och det är allt. 
(Vid andra tillfällen går Kant djupare än i sin utläggning av tidsfenomenet i 
den transcendentala estetiken, men det är på ställen där tiden inte disku-
teras uttryckligen). 
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Häri ligger betydelsen av Husserls analys av tidsmedvetandet. Husserl 
nöjde sig inte med ett konstaterande som ordo successionis…, utan försökte 
visa att något annat är möjligt. Han visade i sitt tidsschema – på basis av 
retentions- och protentionsaktiviteter som bildar ramen för det levande 
nuet – hur denna passiva syntes som innebär att en tidsextension, en tids-
linje och en enhetlig tid skapas, är möjlig. I denna märkliga revision av 
Kants position föreligger en första skiss till en visserligen formell, ej konkret 
existentiell tidslighet, men ändock en tidslighet. 
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XXI. 

I den historiska delen av vår framställning talade vi sist om Kants tids-
begrepp. Vi visade att som ordo consecutionis in serie continua är Kants 
tidsuppfattning i grunden en definition i Leibniz och Wolffs efterföljd, 
vilken i sin tur omfattar Aristoteles uppfattning om tiden som ett tal som 
räknar något som kommer före och något som följer efter. Series continua 
hänvisar till quantitas, den är antingen continua eller discreta. Ett tal är 
quantitas discreta men Aristoteles betraktar rörelsen som något kontinuer-
ligt. Hos Kant är tiden en av det inre sinnets former. Sinnet innebär alltid 
receptivitet – i detta fall en receptivitet som inte är riktad mot det yttre, utan 
mot en elementär egenskap i vårt inre liv, föreställningsförmågan. Här står 
Kant i samklang med den moderna subjektivismens tradition som börjar med 
Descartes. Det inre sinnet är en receptivitet riktad mot den egna föreställnings-
aktiviteten. Man talar om självaffektionen som en grundval för tiden. Sedan 
avbryter Kant problematiseringen då han menar att det skulle vara förmätet att 
fråga varför denna form ser ut som ett endimensionellt kontinuum bestående 
av relationen ”före” och ”efter”. Att frågan inte kan besvaras på annat sätt än att 
det bara är så. Slutligen kom vi fram till att Husserls begrepp om den inre tiden 
som en enhet av nuvarandegörande, retention och protention, är ett försök att 
penetrera problemet djupare än Kant. 

I Vara och tid säger Heidegger att Hegels tidsuppfattning är lika traditio-
nell som Kants. Skillnaden mellan dem är att Hegel går tillbaka till Aristoteles 
tidsanalys som han på sitt sätt infogar i det egna systemet, i den dialektiska 
deduktionen av kategorier. Hur ser då Hegels tidsanalys ut? 

Vi skall inte gå till Hegels Logik eller till Encyklopedin där rummets och 
tidens problem i huvudsak avhandlas, utan till Hegels ungdomstexter, till 
Jenaer Realphilosophie, som i band 2 innehåller intressanta undersökningar. 
Heidegger har rätt i att begreppet nu står i centrum för Hegels analyser. 
Hegel säger som Aristoteles att tiden inte kan existera utan ett nu. Det är 
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själen som konstaterar ett nu och vi säger att tiden förflyter när själen säger 
nu två gånger efter varandra. Tiden är intervallet mellan dessa två nu. 

Heidegger påstår att traditionalismen i Hegels tidsbegrepp är uppenbar 
då Hegel placerar sin tidsanalys i naturens filosofi, i objektivitetens och 
tingens värld, så att tiden i den meningen blir en tingens tid. Det stämmer 
att Hegels tidsfilosofi ligger inom detta område och att den dialektiskt 
anknyter till analysen av rumsbegreppet. Rummet och tiden är två grund-
begrepp, två grundformer, de ramar som alla naturskeenden utspelar sig i. 
Men vi får inte glömma vad Hegels naturfilosofi egentligen är. 

Hegels naturfilosofi är en teori om hur anden löser den mest extrema 
uppgift den överhuvudtaget kan ålägga sig själv. Anden, som enligt Hegel är 
allt i allt, alltets väsen, eller om ni så vill, allt varandes vara, anden som är 
medveten om sig själv i sig själv, är naturligtvis endast i sig själv och hos sig 
själv. Men anden skulle inte vara detta allt i alltet, det absoluta, det absoluta 
varat som inte har något utom sig självt, om den inte ställde sig själv i sin 
absoluta motsats och om den inte gav sig uppdraget att utvinna sig själv ur 
denna motsats. Och motsatsen till anden är exterioriteten, det yttre. Anden 
är ju interioritet, det inre, en integritet som själv bestämmer sina uppdrag, 
den accepterar inga uppgifter utifrån. Det är det som är jagets väsen. Jagets 
väsen ligger i att den förenar, närmar de mest skiftande upplevelserna till 
varandra, att den gör dem förståeliga. Interioriteten är ande och dess största 
motsats är det yttre vars form är rummet. Hegels naturfilosofi är lösningen 
på det filosofiska problemet om hur den absoluta anden, som har förenats 
med det yttre – inte vilken ande som helst, du eller jag, utan den skapande 
ande som enligt Hegel är grunden till allt varande – återvänder från den 
absoluta exterioriteten till sig själv. Den absoluta exterioriteten förmår inte 
upphäva den absoluta anden. När uppgiften formulerats på detta sätt inne-
bär det att det inte är en naturfilosofi i betydelsen av det givna varandets 
filosofi, det är en naturfilosofi som övervinner naturen. 

I detta sammanhang uppställer Hegel tidsfilosofin som ett första steg för 
övervinnandet av den absoluta exterioriteten. Absolut exterioritet är sam-
tidigt den absoluta likgiltigheten enskilda delar sinsemellan. Så är det i rum-
met. Rummets enskilda delar är yttre för varandra och ingen av dem är 
privilegierad i förhållande till de andra. Tiden har däremot ett privilegierat 
moment, nuet. I rummet är alla dimensioner lika, och inom dem alla delar. 
Allt som går att avgränsa i rummet finns i det objektiva varandets egen-
artade likgiltighet. I Jenaer Realphilosophie säger Hegel: Ett nu är givetvis 
också yttre i förhållande till de föregående och efterföljande nuen; således 
finns det en viss exterioritet även i tiden. Det förflutna och framtiden finns 
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utanför nuet. Men en annan sida av samma sak är att den här exterioriteten 
upphävs. Vad menas med detta?20  

Nuet är; detta är tidens första bestämdhet, eller dess första dimension. 
Håller vi fast dess varas ickevara mot det självt, som är satt som varande, 
så att detta ickevara skulle upphäva sig, så sätter vi framtiden; det är ett 
annat, som är negationen av detta nu; den andra dimensionen.  

När vi fixerar nuets ickevara gentemot det självt, betyder det att vi avskiljer 
det nuvarande nuet från det förflutna och från framtiden. Och det 
nuvarande nuet – det är. Men hur kan jag isolera det från framtiden? Endast 
på så sätt att jag talar om vad framtiden är. Och vad är framtiden? Den är 
det framtida nuet. Det innebär att när jag sätter det varande nuet, sätter jag 
också sådana ickevarande nu som upphäver det varande nuet. När jag 
sålunda isolerar det nuvarande nuet – jag sätter, fixerar dess exterioritet – 
sätter jag samtidigt också framtiden, det som upphäver det nuvarande nuet. 
Det är ”tidens andra dimension”. 

Framtiden kommer att vara, vi föreställer oss den som något, vi 
föreställer oss den inte som något blott negativt. Men detta dess 
tilldelade vara faller utanför den [när vi alltså föreställer oss framtiden 
som ett varande]; den är något föreställt.  

Därför att framtiden ännu inte är, och dess vara inte är där den just är, det vill 
säga fortfarande i ett ickevara, utan där den kommer att bli. Ett sålunda tilldelat 
vara är ett föreställt vara. ”Dess [framtidens] äkta vara är att vara nu.” (36) 

Det existerar alltså ett äkta och ett oäkta framtidsvara. Det oäkta varat är 
endast en föreställning, föreställningen om dess plats på tidslinjen. I min 
föreställning tilldelar jag det framtida nuet ett framtida vara, men det fram-
tida nuets äkta vara är i det nuvarande nuet. Detta är Husserls tidsdiagram. 
Protentionen till det framtida nuet är här, i snittet genom det nuvarande 
nuet. Framtidens äkta vara är i nutiden. Hegel uttrycker allt detta väldigt 
paradoxalt men dialektiskt. 

På samma sätt som det positiva, detta nu, innebär att omedelbart 
upphäva sitt vara, på samma sätt betyder det negativa att omedelbart 
förneka sitt ickevara och att vara; det är självt ett nu.  

På samma sätt som det positiva i ett nu innebär att omedelbart övervinna 
sitt vara (så som detta nu betyder en omedelbar negation av sitt vara) – det 
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är ju så att nuet är omedelbart borta så snart vi har uttalat det – betyder 
framtidens vara ett omedelbart förnekande av sitt ickevara, negationen av 
ickevarat är själv ett nu. Bäst kan man uttrycka det så att vi är i nutiden på 
ett framtida sätt. 

Framtiden är därför omedelbart i nutiden; för den är det negativas 
moment i densamma. Nuet är likaså ett vara som försvinner, som 
omedelbart slår om till sin egen motsats, till vara. För denna omedelbar-
hets skull ligger dess skillnads vara utanför det.  

Hegel vill visa att vi i tiden ovillkorligen å ena sidan måste ha en tidslinje, 
exterioriteten av dessa nu gentemot varandra, och å den andra deras ömse-
sidiga genomträngande, att framtidens verkliga realitet finns i det närvarande. 

Allt detta går inte att fatta utan hjälp av Husserls tidsdiagram. Diagram-
met demonstrerar tidens strukturbegrepp som en enhet av ankomst och 
kvarhållande, så som Heideggers teori om tidsligheten i Vara och tid för-
söker visa. Heideggers tidslighetsteori är teorin om det som för oss gör det 
möjligt att få erfarenhet om tiden. Vi ser att Hegels tidsbegrepp överträffar 
det aristoteliska. Visserligen säger Hegel att tidens första dimension är nuet 
– han har behållit Aristoteles privilegierande av nuet – men han korrigerar 
sig omedelbart och säger att det finns ett nära samband mellan det att det när-
varande nuet upphör och förlorar sig i negativitet, och det att något annat 
träder in. Ankomsten av det följande, framtidens närvaro, är det som egent-
ligen gör tiden till tid. I denna mening finns i tiden den mest ursprungliga och 
grundläggande framtid som gör att nutiden försjunker i det förflutna. 

Varifrån får Hegel sin konception? Det är ju ingen formalisering av 
erfarenheten av klockan. Det är ett konstaterande av en rad av ”nu”, en 
räkneövning med tiden och en beräkning av intervallet mellan två nu, 
mellan två nutider. Här dyker det upp ett helt annat område ur vilket Hegel 
formaliserar sitt tidsbegrepp. Att Hegel betonar framtiden som det som gör 
nuet till ett nu, till något som är privilegierat i tiden, det förutsätter en 
annan erfarenhet av tiden, av det som gör tiden till tid, än erfarenheten av 
en tideräkning på klockan, vare sig denna finns i fickan eller på himlen. I 
vilket område finns den förståelse av tiden som Hegel utgår ifrån när han 
formaliserar sin uppfattning? Det är inte den naturliga tiden, i synnerhet 
inte fysikens tid – den som liknar Aristoteles definition – han använder som 
modell. Tiden där framtiden är något som övervinner det närvarande, det 
givna, och förtränger det till förgångenhet, det är vårt historiska livs tid, de 
konkreta beslutens tid. Det historiska skeendets karaktär ligger just i att vi 
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av-förverkligar en given realitet genom något vi från början koncipierat i 
vårt inre. 

Här måste vi hålla i minnet att den väg på vilken anden betvingar det 
yttre, den yttre likgiltigheten, det varande som är likgiltigt för om det är 
eller ej, som är likgiltigt för varat – är just historien. Det är i princip i histo-
rien som anden övervinner likgiltigheten för varat, och tiden är så att säga 
det första momentet av ett sådant övervinnande i naturen själv. Det är nu 
som en möjlighet för historien att formas och för anden att åter igen bli 
ande börjar gry, den konkreta ande som återvänder från det yttre den 
avlägsnat sig till och på nytt möter sig själv. Det är Hegels hela teologiska 
metafysik. Här intresserar den endast oss därför att den gör det möjligt för 
Hegel, trots att han placerat sin tidsfilosofi i naturen, att lägga fram en tids-
filosofi som inte bara är den naturliga tidens filosofi. 

Heideggers argument i Vara och tid äger alltså ingen giltighet. Det är inte 
sant att Hegels tidsfilosofi skulle vara en repris av aristotelismen. Hegels 
historiefilosofi förutsätter en djupare uppfattning av tiden – som når utöver 
det av Kant utvecklade tidsbegreppet som en form hos det inre sinnet – och 
det i en betydelse som närmar sig Husserls konception, och som sålunda är 
en antydan om just tidsligheten. Att vi hos Hegel också på andra ställen 
finner starka antydningar om tidsligheten och att han är klart medveten om 
sambandet mellan tiden och ändligheten finns det talrika belägg för. Hegels 
filosofi tycks hamna i en märklig, olöst konflikt mellan viljan att fullfölja 
den gamla metafysiken och en början till ett nytt filosofiskt tänkande om 
ändligheten, om det ändliga jaget. 

Låt oss återvända till den avslutande fasen i Hegels tidstriad, tidens tredje 
dimension. Framtiden är ett nu som har upphävt det omedelbara nuet; det 
negerande nuet i nutiden är framtiden. Den upphävda framtid som redan 
blivit nutid är det förflutna – framtidens förgångenhet. Nutiden är den 
förflutna, det vill säga den förverkligade framtiden. Dess omedelbarhet – på 
vars grund den samtidigt är negativ i förhållande till det negativa nuet, alltså 
i relation till sig själv (den förflutna framtiden) – gör att den själv är ett nu, 
och eftersom ett nu är odelbart är alla tre nu ett och samma nu. Det negativa 
nuet som gjorts negativt av det aktuella nuet, är framtiden. Framtiden slutar 
att vara framtid när den blir nutid; framtiden har upphävt sig själv, den var 
inte negativ bara i sitt förhållande till nutiden utan också gentemot sig själv. 
I det närvarande nuet finns det två negationer – ett upphävande av fram-
tiden och dess projektion, förskjutningen till nutiden. Det är det första 
förflutna. Så fullbordas tidens tredje dimension. I varje aktuellt nu finns det 
två negationer. Den negativitet som av framtiden skapar något som är 
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förflutet gentemot denna framtid visar att tiden är alltigenom genomsyrad 
av negativitet, att den är en ständig självnegation. Vilket betyder att tiden i 
sin helhet är förgången, att förgångenheten är tidens innersta väsen. Det är 
en observation som poeter ofta har uttryckt som en livskänsla. 

På så sätt visar Hegel med sina begreppsmedel på en struktur som man 
kan tolka med hjälp av Husserls tidsuppfattning och tidsschema, och vi 
upplever hur Hegels ord undan för undan börjar klarna för oss. 
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XXII. 

Efter en exkurs till filosofins historia och dess tidsbegrepp återvänder vi till 
vårt tema – att förklara tidsstrukturerna enligt den ändliga existensens kon-
ception. Som utgångspunkt för förklaringen av tidsstrukturerna har vi 
använt tidsligheten. För att redan från början klargöra betydelsen av de ana-
lyser som vi skall syssla med, vill jag på nytt peka på vad vi måste uppmärk-
samma vid genomgången av de problem inom fenomenologin som Husserl 
lämnat efter sig. 

Det viktigaste problemet för Husserl – som han försökte lösa med en 
subjektiv uppfattning av fenomenen – var för honom inte problemet med 
saker och deras strukturer, utan problemet med sakernas framträdande, 
möjligheten för ting och varanden av alla slag att visa sig. Husserl har visat 
att det fundamentala problemet – att sakerna dels finns, dels visar sig – inte 
kan överföras till strukturer hos ett varande som är i sig självt, t.ex. till 
strukturen hos ett subjekt som har en egen uppbyggnad och vissa funktio-
ner samt de prestationer som sker inom deras ram. Framträdandet kan inte 
flyttas över till en sådan struktur därför att för varje sådant varande upp-
kommer alltid samma problem – inte bara ett problem med dess inre 
uppbyggnad, dess lagbundenhet – utan just problemet med hur ett varande 
kan framträda, hur det kan visa sig. 

Att visa sig implicerar naturligtvis ett subjekt, det implicerar att något 
visar sig för någon. Men att visa sig kan inte försiggå inom ramen för ett 
enda varande, det förutsätter mera – ett möte mellan olika varanden. Något 
som i sin tur förutsätter en terräng gemensam för dessa varanden. Varje 
filosofi som skulle utgå från föreställningen att ett sådant möte och det som 
gör det möjligt inte faller inom dess ramar, eller överhuvudtaget inte kom-
mer i fråga, är eo ipso en otillräcklig filosofi. 

I tidigare föreläsningar har vi visat att problemet med fenomenets möte, 
dess framträdande, traditionellt överfördes till strukturen hos det varande 
självt. Vi har också lärt oss att Husserl, när han hade tänkt igenom grund-
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strukturerna – som givenheten i formen av icke-ursprunglighet, som den 
tomma meningen eller i formen av uppfyllelse – hade upptäckt problema-
tiken med framträdandet som ett fenomen som går att fånga deskriptivt. 
Dessa strukturer, som hör ihop – den tomma meningen som blir uppfylld, 
som i föremålets identitet går över från tomhet till föremålets fulla själv-
givenhet – innebär ett problem som inte gäller föremålet självt i dess inre 
struktur. Till det hör sådant som substans, accidens, relation, lagbunden-
heter etc., egenskaper som alla är oberoende av givenhetssättet. Å den andra 
sidan är framträdandestrukturerna inte intressanta för subjektet som 
sådant. Subjektet – det är upplevelsen, den autentiska eller inautentiska 
existensen, livet i sina egna möjligheter eller i traditionalitet, i splittring, för-
ströddhet etc. – men det är inte fenomenaliteten som sådan. Förvisso är det 
så att det mänskliga livet, det subjektiva varat eller ickevarat som väsent-
ligen bestäms av subjektiviteten, inte är möjligt annat än på fenomenali-
tetens grund. Men fenomenaliteten är ett mycket vidare problem än hur jag 
framträder för mig själv. 

Det var Husserl som upptäckte den här problematiken och som 
utvecklade den i Logiska undersökningar, ursprungligen på ett mycket 
begränsat område, nämligen inom området för den teoretiska kunskapen 
och vetenskapen. Husserl förstod så småningom att det handlar om en 
generell problematik som omfattar hela vår erfarenhet, erfarenheten av 
föremålsligheten och av det varande överhuvudtaget, och han försökte 
utveckla denna eminent filosofiska problematik just filosofiskt. I detta syfte 
förnyade han idén om en transcendentalfilosofi som en filosofi om subjektet 
– som en förutsättning för all erfarenhet – för vilket alla objekt visar sig. 

Men hur kan man greppa detta subjekt, hur kan man nå fram till det? 
Här upptäckte han att den cartesianska tanken om cogito var en framkomlig 
väg. Men varför följer Husserl detta spår, varför fortsätter han inte på den 
tyska filosofins traditionella väg från Kant till Hegel? Just därför att hans 
problem är att fånga fenomenet som sådant i dess ursprunglighet. Och 
fenomenet i sin ursprunglighet är det som visar sig, inte det vi konstruerar 
och bevisar på olika sätt. Husserl vill inte bevisa att något visar sig eller 
bevisa att detta framträdande har vissa förutsättningar, han vill analysera 
framträdandet i dess ursprunglighet, i dess autenticitet. Han vill vara del-
aktig i erfarenheten av framträdandet och skapa en filosofi som inte kon-
struerar och argumenterar utan som utnyttjar vår erfarenhet om fram-
trädandet, om vårt konkreta och reala livsförlopp. En filosofi som inte fogar 
in sig i filosofihistorien som en i raden av deltagarna i en urgammal diskus-
sion som aldrig tar slut, utan som ställer sig på en fast grund där erfaren-
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heten själv avgör vad som är rätt eller fel. I den meningen är Husserls 
filosofi influerad av empirismen, men av en speciell empirism. Absolut inte 
av en empirism med abstrakta, väsentligen atomistiska modeller som den 
brittiska, utan en empirism med en radikal uppfattning av erfarenheten som 
något som omfattar hela livet i vilket något visar sig och såvitt detta liv 
möjliggör tillträdet till tingen och till sig själv. När Sartre höll på att upp-
täcka fenomenologin sade han en gång: ”Det är en filosofi som gör att när 
jag fördjupar mig i mitt liv och försöker analysera och förstå det så filoso-
ferar jag redan, när jag går över från livet till filosofin lämnar jag inte livets 
grund och när jag filosoferar slutar jag inte att leva”. 

Vi har sett hur Husserl löste problemet med hjälp av den cartesianska 
modellen. Den passade honom så bra därför att den är så intuitiv, att den 
inte strävar efter några abstrakta konstruktioner. För Descartes var det vik-
tigt att fånga det egna subjektiva livet i reflexionen, han ville se, inte kon-
struera. Descartes hela uppfattning om förnuftet, perceptionen, omdömet 
etc. är en i viss mening intuitiv förståelse. Descartes skiljer i princip mellan 
två förnuftsakter, intuitio och deductio, varvid deductio inte är något annat 
än en rörlig intuitio, en åskådning som rör sig från det ena åskådandet till 
det nästa i en självklar övergång. I den meningen är den cartesianska 
modellen, och i synnerhet den cartesianska reflexionen, något som utlovar 
att fånga det levande livet utan falsifikation. 

Men som vi också har sett blev den verkliga följden av anknytningen till 
den cartesianska modellen att Husserl hamnade i subjektiviteten. Vid en 
första anblick verkar denna subjektivitet vara absolut och möjlig att gripa i 
original, men i verkligheten är den en i sig själv sluten substans behäftad 
med den ogenomskinliga filosofiska traditionens alla attribut. Och så ser vi 
att allt som Husserl i sin ursprungliga entusiasm ville utveckla som en abso-
lut ursprunglig, originär problematik kring ett fenomen som inte kunde 
överföras på något varande, kapsejsade på ett absolut jag, på en absolut 
subjektivitet som till sitt väsen ändå är en objektivitet, given just genom att 
jag som åskådare ser föremålet framför mig i original. 

Vi ställer nu den besvärliga frågan om man under dessa omständigheter 
överhuvudtaget kan vidhålla uppfattningen om fenomenologin som en filo-
sofi som inte kan ersättas med någon annan disciplin eller något annat meto-
diskt angreppssätt. Om det nu överhuvudtaget går att lösa fenomenproblemet 
som ett ursprungligt filosofiskt problem, något som visade sig vara olösbart 
via den cartesianska vägen genom en inre, helt inåtriktad reflexion. 

Det viktigaste filosofiska motivet bland allt vi hittills har undersökt i 
Vara och tid är just det som visar att och hur fenomenologin ändå är möjlig. 
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Nyckeln till fenomenologins möjlighet och till fenomenproblemet som 
sådant, till problemet om hur tingen kan visa sig för oss och hur jag kan bli 
tydlig för mig själv – är världsbegreppet. Föreställningen om världen, så 
som vi har utvecklat den tidigare, kan från början synas vara en terminolo-
gisk och något konstlad fråga. Det kan knappast vara viktigt om vi kallar en 
samling av allt det som är för världen, eller om vi med världen menar ett 
säkert konstaterbart fenomen som vid en första anblick inte har något 
gemensamt med en sådan samling. Skulle det bara handla om ett termino-
logiskt godtycke skulle världsbegreppet givetvis inte ha någon djupare 
filosofisk betydelse. Dess betydelse beror just på att det visar oss hur man kan 
föra över problemet med framträdandet från det inre – där Husserl ville ha 
det – det inre som man antog var gripbart i original som det absoluta med-
vetandet, till det yttre, utan att det yttre samtidigt förvandlas till sakernas yttre 
sida, till tingen i sig själva. Det är världsfenomenets betydelse. 

Att vara i världen innebär för människan att inte existera som en själ-
vinnesluten själ, som en monad utan fönster, utan som en monad som inte 
behöver några fönster därför att den är ett fönster alltigenom. Detta för-
utsätter vidare att man förstår att sakerna inte är oss ursprungligt givna som 
blotta föremål, utan i praktiska sammanhang. Den praktiska kontexten visar 
att det är våra handlingsmöjligheter som är nyckeln till sakernas fram-
trädande. Nyckeln till fenomenets fenomenalitet finns således i ett praxis-
begrepp som uppfattats på detta sätt. Samtliga våra möjligheter beror på 
existensens sätt att vara: att helt befinna sig i sina möjligheter, inte efter 
dem. Här framträder sedan en hel rad oskiljaktiga relationer: varat hos vårt 
sum som en existens i möjligheter, möjligheterna som skapar ett samman-
hang i vilket föremålen kan framträda som medel till förverkligande av 
dessa möjligheter, och världen som det sätt på vilket tingen i form av 
tjänligheter hör ihop med livet i möjligheter. 

Vi kan vidare se hur subjektivitetens problem förändras. Med början hos 
Descartes och vidare över den tyska filosofin ända till ganska nyligen, 
uppfattade man subjektiviteten som ett absolut, eller åtminstone som ett sig 
självt absolut definierande subjekt, som en substans sluten i sig själv, och 
som i sin slutenhet inte känner till några gränser; en substans som är 
oändlig och således fri. Det är den slutna subjektivitetens konception. Här 
däremot möter vi en ansats till en uppfattning där subjektiviteten till hela 
sitt väsen är öppen, en subjektivitet som från första början riktas mot något 
annat än sig själv, mot ett annat varande. En subjektivitet som förstår sig 
själv och följaktligen också förstår andra saker. Även om tingen – så som de 
ursprungligen framträder för oss – är korrelat till våra möjligheter, är de 
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korrelat i sig själva, inte våra påhitt, inte fiktioner; sakerna som korrespon-
derar med våra möjligheter är inga subjektiva skapelser. Som en konsekvens 
därav och på grund av dessa möjligheter – som är världens möjligheter – är 
det i en sådan värld även möjligt att objektivera, något som innebär att vi får 
tillgång till det varande som alltid redan är öppet och tillgängligt såväl för oss 
som för alla som lever i samma eller i liknande möjligheter. Det är en objekti-
vering som på samma sätt som vetenskapernas objektivering kommer fram 
till större och större objektivitet om det som är oss föremålsligt givet. 

Som synes hänvisar alla våra livsmöjligheter slutligen till två huvud-
alternativ, möjligheten att leva ett autentiskt eller ett splittrat liv. De båda 
alternativen har en gemensam ursprunglig struktur, omsorgen. Betraktad 
som en enhet visar sig omsorgens struktur vara tidsligheten. Analysen i 
Vara och tid visar att den scen på vilken världen utspelar sig – och världen 
själv är scenen på vilken tingen visar sig – är tidsligheten. I den meningen 
kan man säga att när vi definierar tidsligheten som den ursprungliga tiden, 
är tiden i denna ursprungliga mening en horisont för allt framträdande. Till 
sist är tiden det som gör det möjligt för något att visa sig. 

Vanligtvis säger man i ett och samma andetag: rum och tid. Det är en 
konception enligt vilken exempelvis Kant såg framträdandet från dess 
receptiva sida – rummet som en form hos det yttre sinnet, tiden som en 
form hos det inre sinnet. När vi betänker att den ursprungliga filosofiska 
miljön för framträdandet är möjlighetsbegreppet – den nyckel som avslöjar 
vad framträdandet egentligen är – och när vi förstår den väsentliga relatio-
nen mellan begreppen möjlighet och tidslighet, då måste vi inse att tid och 
rum inte kan förstås som parataktiska i framträdandets problem. När vi blir 
medvetna om att tidsligheten är lika med ändlig tid, tiden för vår tillvaro i 
världen och vår vistelse bland tingen, då får vi klart för oss att rummet, det 
vi delar med sakerna, är ett i ursprunglig mening oskiljbart och liksom 
strukturellt moment i den ursprungliga tidsligheten. 

Det återstår ännu att visa det väsentligaste och att övervinna det mot-
stånd som fortfarande finns hos oss alla när det gäller uppfattningen att 
tiden, något evigt och med det mänskliga livet inkommensurabelt, kan 
förklaras utifrån den mänskliga existensen, ur människans ändliga tillvaro i 
världen. Tanken att tiden är något oändligt, evigt, är ju så uppenbar för det 
sunda förnuftet och verkar så övertygande, att man under århundraden och 
årtusenden med tidens evighet ville bevisa även världens evighet. Hos oss 
alla finns det ett inre motstånd mot uppfattningen att tiden beror på att det 
finns en ändlig varelse som vill och kan ta på sig sin situation som en ändlig 
varelse i världen. Så ser i alla fall problemet ut i Vara och tid. 
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Vi rekapitulerar denna tankegång en gång till. Det existerar två stora 
grundmodus för hur tidsligheten manifesterar sig. Resultatet av det ena är 
tidsligheten som förströddhet – en obeslutsam aktualiserande förgätenhet. 
Det betyder att mitt levnadssätt anvisas av något yttre, något jag väntar på, 
något jag ämnar acceptera och kanske göra. Jag anpassar innehållet och 
inriktningen i mitt liv till något som visar sig, som kommer utifrån. Därvid 
har jag samtidigt glömt, därför att jag vill glömma, vad min egentliga 
existens innebär, att den betyder kastadhet i världen, att jag alltid är och 
måste vara, att jag är ålagd att vara, att jag inte bara får passivt acceptera 
utan måste bära min kastadhet och mitt vara. I förgätenhetens modus åter-
står inget annat än att obeslutsamt acceptera livet utifrån. 

Det andra sättet är en före-löpande förnyande ögonblicklighet. Det inne-
bär att jag, medveten om min mest egna, relationslösa och oförbikomliga 
möjlighet upptäcker situationen jag befinner mig i, i dess konkreta form, 
nämligen så som världen ser på mig och inte ur perspektivet av vad jag 
ämnar utan ur perspektivet av vad världen vill från mig. I denna outbytbara 
upptäckt av situationen handlar jag, ser och fångar jag tillfället och upp-
täcker ögonblickligen min möjlighet och min plikt. 

Samtidigt ser vi att båda dessa strukturer motsvarar varandra och att 
båda har tillslutetvaron som bakgrund . Det betyder inte någon väntan på 
slutet, utan att ändligheten finns i det sätt på vilket strukturen utformats. I 
båda fallen är slutet redan här, i båda fallen utspelar sig tidslighetens 
timande i framtiden. I det första fallet, i förströddheten, glömskan, döljer vi 
vår tillslutetvaro för oss själva, men tillslutetvaron finns just i detta 
döljande. I det andra fallet, ögonblicklighetens fall, fattar jag uttryckligen 
varat till slutet som det moment som klargör hela min situation. I denna 
struktur finns också ursprunget till tidsdimensionerna. Därför att den 
rörelse som finns i förelöpandet till slutet har återvänt till sig själv, till sin 
ändlighet: detta förlopp, som är det framtidas till-träde till sig själv, är enligt 
vår författare den ursprungliga tidsstrukturen. 

Hur vi utifrån detta kommer till vårt vanliga tidsbegrepp, det som 
Aristoteles utgår ifrån och som har blivit så bindande för hela filosofin ända 
till i dag, är ett annat problem. För det första måste vi glömma den tid, det 
timande av tiden som är karakteristiskt för den autentiska existensen, 
existensen i historiens modus, och koncentrera oss på existensen i för-
ströddhetens modus. Det är den som låter sig anvisas existensens mening 
utifrån, från världen. Det är i den här förströddhetens existens som det 
finns tidserfarenheter som är de vanligaste för oss och som vi kan samman-
fatta och aktualisera. 
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Tiden, så som vi vanligen räknar den men som just för filosofen blir 
något förunderligt, tiden som vi på sätt och vis förstår, som vi mäter och som 
visar att det är dags, att det är tid att göra något eller att vi kan vänta – den här 
tiden är samtidigt något gåtfullt, ty fastän den uppträder i tingliga samman-
hang, att den alltid åtföljer saker, är den själv ingen sak. När vi tittar på 
klockan ser vi urtavlan, siffrorna, visarna och liknande – men var finns tiden? 

Tidens samband med saker som rör sig, som i rörelsen intar vissa 
positioner, är ett fenomen som är välbekant för var och en – och samtidigt 
inte alls genomskådligt. När jag följer tiden på en klocka, vad skall jag 
inrikta mig på? Jag kan säga: visaren visar si och så mycket, den visar, talar 
om vad klockan är. Det ser ut som om det å ena sidan finns tid, å den andra 
en sak till vilken tiden, tidsangivelsen är fogad. Visarnas position på ur-
tavlan anges med siffror. Men vad menas med siffror, med dataangivelser? 
Vad betyder det egentligen att ange data, datera? Det betyder att foga en 
sak, visaren, eller ännu bättre dess position, till en viss tid. Jag fogar inte 
visaren, utan positionen hos en visare som rör sig till en viss siffra. När 
visaren når siffran daterar den. Men vi har framför oss en mycket speciell 
anordning som människorna under långa tider inte kände till och som 
absolut inte är nödvändig för bestämmandet av tiden. Var finns tids-
angivelsens, dateringens rötter? 

Klockan hjälper oss att inte försumma våra plikter, att hålla våra arbets-
planer, den påminner oss om att vi skall komma i gång med något, att det är 
tid att börja eller att sluta… I detta fenomen har tiden en struktur av ”tiden 
till… något”. Vi kommer ihåg att vi har mött den här strukturen tidigare, 
det är en struktur av ”något till något” som förekommer hos alla tjänlig-
heter. Tiden som vi räknar med på ett sådant sätt har i detta avseende 
samma struktur som tjänligheterna i övrigt. Därav följer att denna tid på 
något sätt hör till världen av saker som vi handskas med. I kontexten av vårt 
ombesörjande framträder sakerna på så sätt att vårt ombesörjande är en 
hantering av saker. Och tingen själva förutsätter en viss omgivning, tjänster-
na runt omkring oss är inlemmade i ett visst sammanhang som de hänvisar 
till och som de hör till – det är naturens sammanhang. Trots det lämnar de 
inte tjänlighetssfären, vilket vi kan se på det speciella fenomenet ”tiden 
till…” När vi vaknar på morgonen och det är ljust, är det dags för vissa 
aktiviteter. Och så fortsätter det hela tiden, hela vår tidsplan beror på att 
vårt liv rör sig bland tingen. Och denna vår periodiskt återkommande 
rörelse bland tingen innebär en datering. 

Det som möjliggör tidsangivelsen, dateringen, fenomenet ”tiden till 
något”, är vårt livsutkast, vårt arbetsprogram, hur vi är bland tingen, hur vi 
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förhåller oss till sakerna, och å den andra sidan hur sakerna själva fram-
träder, deras tillmötesgående. Allt detta visar samtidigt att tiden i modus 
”tiden till…” är en världstid, en världslig tid. 

Men vad betyder ”tiden till något”, tid till en bestämd verksamhet, till 
arbete, vila, till anspänning och rast? Det betyder att dateringen endast har 
mening i förhållande till något annat, till något som ännu inte är eller som 
redan inte är; dateringen har betydelse endast i en sådan anspänning. En 
daterad tid är en anspänd tid. Den är anspänd därför att den är vårt livs tid. 
Dateringens fenomen hör ihop med spänningsfenomenet. Det beror på att 
den nutid som dateringen sker i är hopfogad i ett vidare sammanhang av 
det som jag ämnar, förväntar mig och det jag försöker glömma, det som jag 
har lyckats avfärda, skjuta undan. Vissa saker kan jag återkalla i minnet, jag 
kan sträcka mig till det förflutnas horisont, men jag kan återkalla denna 
horisont därför att det förflutna i det inautentiska existensmoduset är något 
undanstökat, något jag fjärmar mig från. 

Alltså är den daterbara världstiden till följd av detta spändhetsmodus 
ändå nära kopplad till vårt liv. Som tid är den begriplig endast genom sin 
anspändhet och samtidigt därigenom att tiden som kan dateras till något 
därmed blir offentlig. I anspändheten finns ett inre, existentiellt moment, 
men i daterbarheten finns samtidigt ett offentliggörande: daterbar tid är eo 
ipso offentliggjord. 

Varje blick på klockan förutsätter sådana ursprungliga fenomen. Vad 
betyder klocktiden med tanke på dessa fenomen? Inget annat än en absolut 
abstrahering från momenten av anspändhet och världslighet och en 
koncentration på det blotta räknandet ”nu – nu – nu”, alltså daterbarheten i 
ordets renaste betydelse. På så sätt koncentrerar vi oss på momentet av ren 
daterbarhet och det blotta sägandet ”nu – nu – nu”, på uttalandet, på uttolk-
ningen av vårt språk, på att förstå den ursprungligen anspända tiden, 
världens tid, som en daterbar tid. När vi koncentrerar oss på den daterbara 
sidan som uttalas i detta nu och genomför en konsekvent datering av ett 
avsnitt av vårt liv, då är vi på väg mot en uppfattning av tiden som en tid vi 
ständigt räknar med, tiden som en endimensionell kontinuerlig ordningsföljd 
av flera nu, mot en matematisk formalisering, mot den filosofiska uppfattning 
av tiden som Aristoteles präglade när han sade att tiden är ett rörelsetal 
relaterat till horisonten av det som kommer före och det som följer efter. 

Vi hinner inte avsluta detta tema i dag – att tydligt visa vägen från tiden 
som tidslighet till världens och våra klockors tid, till den vulgära tids-
uppfattningen. Nästa gång skall vi försöka visa vad den här analysen betyder 
för fenomenologins problem överhuvudtaget. Om analysen verkligen kan 
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stanna där Heidegger lämnade den i Vara och tid, och i vilken riktning den 
kanske skulle behöva fördjupas. I sina senare arbeten visade Heidegger själv 
att man inte kan stanna kvar vid positionen i Vara och tid, men han visade 
aldrig den plats som analyserna i Vara och tid skulle ha i en helhetssyn – 
vad som händer om vi formulerar fenomenologins problem, det vill säga 
framträdandets och varandets problem, radikalt. Härnäst skall vi göra ett 
försök att visa detta. 
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XXIII. 

Förra gången diskuterade vi invändningen mot tidens oändlighet. Tiden 
som en objektiv storhet, som ett särskilt slags kvantitet, är ju något utan 
början och slut och i den meningen oändligt. Hur kan man härleda en 
sådan figur ur tidsligheten, som till hela sitt väsen är ändlig? I anslutning till 
den här invändningen förklarade vi Heideggers begrepp om den vulgära, 
vardagliga tiden, och sedan dess formalisering, den räknade tiden, våra 
kronometrars tid. Hur gick vi till väga? Vi började med fenomenet räkning 
med tiden, daterbarheten och offentliggörandet av vår upplevelse av den 
vulgära tiden, den tid vi räknar och disponerar. Vi kunde se att det handlade 
om praktiska strukturer för hantering av något, strukturer som naturligt hän-
visar till inordningen i ett antropologiskt sammanhang. Det är erfarenheten 
av människans ändlighet. Därifrån, från den ursprungliga antropologiska 
ändliga erfarenheten, visade vi vägen till härledningen av den tid som man 
räknar och vars formalisering, vars abstraktion är kronometertiden. 

Nu kommer nästa invändning, ännu radikalare och viktigare. När vi 
uppfattar tiden i form av dess ursprungliga tidslighet, något som till sin 
karaktär hör till den antropologiska regionen, till sfären för den mänskliga 
ändligheten, subjektiverar vi då inte tiden? Tiden som en av de grund-
strukturer utan vilken varat i världen skulle vara obegripligt, något som 
innebär människans möte med tingen och med sig själv, utan vilken varje 
klarhet blir obegriplig – innebär det inte en radikal subjektivering av klar-
heten och andra formationer som beror på den, så som uppfattandet, 
tolkningen, objektiveringen och kunskapsinhämtningen? Ställer vi då inte 
allting på en radikalt subjektiv grund, hamnar vi då inte i en subjektiv 
idealism? Det är en vanlig kritik, formulerad hos oss av bland andra Kosík 
och också av några franska marxister. Jag skall försöka besvara den här 
frågan, först från Heideggers ståndpunkt, hur han ser på relationen tid – 
människa, och sedan vill jag formulera vissa reservationer beträffande 
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Heideggers uppfattning, där jag ännu radikalare avvisar beskyllningen för 
subjektivism. 

Vid tiden för Vara och tid kretsar Heideggers hela tänkande kring frågan 
om hur det varandes framträdande är möjligt och vad som är villkoren för 
att något skall visa sig för oss. Det är lätt att förstå att ett framträdande alltid 
betyder att något visar sig för någon och att vi tar hänsyn till den som det 
framträdande visar sig för. Det varande som framträder och det varande för 
vilket det visar sig analyseras i sitt vara, som måste formas så att det 
tillfredsställer framträdandets villkor. Det betyder inte att framträdandet 
förs över på varat hos dessa varandeformer, tvärtom betyder det att man 
uppfattar framträdandet så att varat hos det varande, som en människa för 
vilken tingen visar sig, skall uppfylla framträdandets villkor. Vi har sett att 
människans vara, det mänskliga sum, har två grundmodaliteter: förströdd-
heten, att förlora sig själv, och tillträdet till sig själv eller att vinna sig själv. 
Det gemensamma för dem är att det i båda fallen handlar om att förhålla sig 
till sig själv. I det ena fallet når vi fram till oss själva, i det andra gör vi det 
inte. I båda fallen finns i det här förhållningssättet till sig själv en viss 
struktur som gör det möjligt för både tingen och oss själva att bli klara för 
oss. I en mycket formell mening betyder ”klar” inte bara att erfaras i 
original, utan också i beslöjadhet, i ett modus där vi inte möter oss själva. 

Vad betyder det att möta något och framför sig se något som ett 
fenomen? Hur formulerar jag erfarenheten av ett möte med något, att något 
visar sig för mig? Den vanligaste formuleringen av att något framträder för 
mig – om det nu är i form av en uttrycklig eller bara outtalad erfarenhet – är 
att det inträffar en konfrontation. Vi, saken som visar sig för mig och jag, 
står så att säga ansikte mot ansikte, vi är närvarande för varandra, jag är hos 
saken och saken är hos mig. Att framträda och att finnas i framträdandet 
betyder liksom att vara här. Den här närvaron, som vi förstår som så att 
säga en plats där mötet mellan mig och det andra väsendet, saken, sker, 
måste jag kunna karakterisera på något sätt, jag måste förstå den. Vårt 
beteende, vår hantering av tingen är alltid ett förstående, det innehåller ett 
förstående av att jag handskas med något som visar sig för mig på något 
sätt, något jag konfronteras med och som är närvarande. Praktisk hantering 
och den ur den härledda blotta förhandenheten är närvarons modaliteter. 
Men i synnerhet när jag uttryckligen efterlyser ett djupare sammanhang i 
det jag möter, när jag efterlyser skälen till att jag påstår att en sak är si eller 
så, när jag vill förstå tingen jag möter på ett djupare sätt, måste jag ha en viss 
förståelse för det som gör det närvarande närvarande, för vad det är som 
gör att tingen är som de är när de visar sig. Det är värt att uppmärksamma 
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att i all teoretisk tematisering av frågan varför sakerna är vad de är och 
varför de visar sig för oss så som de gör, spelar närvaromomentet – stiliserat 
på olika sätt – en viktig roll. 

När vi skall besvara frågan om den faktiska strukturen hos det vi hand-
skas med, om det givna varandets sakliga område, vinnlägger vi oss i filoso-
fin och i vetenskaperna om att bestämma det givna varandet utifrån det 
som gör det närvarande, tillgängligt. De filosofiska svaren på frågan ”vad är 
det här”, uppehåller sig redan från det europeiska filosoferandets begyn-
nelse vid det närvarande som sådant. Den platonska idén, som besvarar 
frågan om vad tingen är och vad som gör dem till det de är, är exempelvis 
en bestämning av något som alltid är närvarande och i den bemärkelsen 
evigt. Att evigheten också omfattar nutiden framgår av att det som skapar 
förbindelsen mellan oss, mellan vår kunskap, vår insikt och saken, är idén. 

Men filosofiska funderingar om vad som egentligen ger tingen deras 
karaktär besvarar i verkligheten inte frågan om konfrontationen mellan oss 
och tingen, utan framförallt frågan om sakernas egen karaktär. Vi däremot 
tänker oss en närvarande sak, sakernas närvaro, i skiftande former. Filosofin 
tänker sig den som en idé, det vill säga som tingens eviga väsen, som 
Aristoteles energeia, som väsen i rörelse, som verksamhet, som en tes, och i 
många andra former, men man tematiserar alltid det närvarande varandet, 
inte närvaron som sådan. Man tänker sig alltid något som är till hands för 
oss, eller också en viss struktur, ett visst element eller ett väsentligt drag hos 
det som finns tillhands, men inte själva tillhandahållandet. 

Till tillhandsheten hör också att saken finns här, exempelvis ett bord, ett 
rum, ett landskap, omgivningen, vår nästa etc. Men när man talar om när-
varon, härvaron, menar man samtidigt något mera, nämligen det som redan 
inte är närvarande och det som ännu inte är närvarande. Närvaron, som vi 
från början definierade som en konfrontation, alltså som en rumsstruktur 
där något finns bredvid varandra, visar sig som en nuvaro till vilken även 
det som inte är närvarande hör, det som ännu inte är och redan inte är, den 
visar sig som en tidsstruktur. Det gäller att tänka den här tidsstrukturen i 
dess egen form, dess inre uppbyggnad, och inte lägga dit något av ett 
varande, ur strukturen hos de varanden som framträder. 

Vad betyder det egentligen? Det betyder att vi måste tänka tidshorisonten i 
dess rena horisonticitet, tänka den som bara en miljö, en scen som är för-
utsättningen för att tingen skall kunna framträda. Om vi skall möta tingen 
och oss själva måste vi ha en plats, en miljö, något som inte är slutet i sig självt 
som ett enskilt varande, något som tvärtom öppnar sig och blickar utåt. 
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Hur tänker man sig en omvärld som bara är en scen eller en bro? 
Heidegger tror att han i detta fall kan låta sig ledas av vissa fingervisningar i 
språket. Språket talar om att det som vi möter tillhandahålls oss. Detta ”till-
handahålls” tycks antyda något slags verksamhet av ett opersonligt slag. Att 
”tillhandahålla” innehåller också att erbjuda, det innebär något slags givan-
de. Men vad är det som erbjuds, tillhandahålls, och för vem tillhandahålls 
det som tillhandahålls? 

Vi börjar med det sista. Den som blir erbjuden något är en människa. 
Redan det visar att människan här inte är något skapande. Hon hör ovill-
korligen till den här strukturen, men hon är inte den som ger utan den som 
tar emot det givna. Hon tar emot närvaron, härvaron. Härvaron, det ”här” 
inom vars ram och på vars scen tingen först kan uppträda, är inte så enkel. 
Härvaron och närvaron är inte identiska. Till härvaron hör det närvarandes 
närvaro, till exempel varseblivna ting, men på samma sätt som dessa när-
varande varseblivna ting ingår här också sådant som inte är direkt 
närvarande, sådant som är frånvarande men som angår mig. Det från-
varande berör mig på två sätt – dels angår mig sådana saker som var när-
varande men inte längre är det, dels sådana som helt enkelt inte är givna i 
närvaron, dels sådana som ännu inte hunnit till närvaron. Förgångna saker 
kan angå mig lika mycket som de närvarande, ty även de är en del av 
härvaron. Härvaron är rikare, den är något mer än bara närvaron. 

Hur förhåller sig de olika momenten av detta ”här” till varandra? På ett 
särskilt sätt, säger Heidegger: det som ännu inte är sträcker sig mot det som 
redan har lämnat scenen. Det som redan har passerat är intimt och ovill-
korligt lierat med det som kommer, med det framtida. Och de båda, det 
framtida som vänder tillbaka och det försvinnande som riktar blickarna mot 
det kommande, hjälper till att belysa den scen där vi möter det närvarande. 

Hur skall vi förstå det hela? Det kan vi göra om vi kommer ihåg analysen 
av tidsligheten. Här, i den ursprungliga sfär som vi har analyserat fram 
utifrån det autentiska existenssättet som dess mest fundamentala struktur, 
utspelar sig den märkliga anvisningen – vi kan inte säga processen – att jag 
ur den framtida, det vill säga den mest egna, oförbikomliga och relations-
lösa möjligheten, vänder tillbaka, inte till nuvaron, utan till det jag redan är, 
det vill säga till mitt ursprungliga förflutna som jag på nytt tillägnar mig. 
Det är denna struktur Heidegger har i åtanke när han säger att framtiden 
sträcker sig mot det förflutna och det förflutna blickar framåt, mot det 
kommande, mot framtiden. Det är denna tidslighetens struktur som är 
fundamental i Heideggers resonemang. 
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Det framtida i sin korrelation till, eller kanske bättre sagt, i sitt närmande 
till det förflutna, det förflutna i sin relation till det framtida, och de båda i 
relation till närvaron, uppvisar en speciell rörelse där det ena liksom räcker 
handen åt det andra. I ett sådant ömsesidigt överräckande – av vad då? av 
härvaron – visar sig rummet, platsen där det närvarande framträder som 
närvarande. Det är i denna rörelse – det framtida som återvänder till sig 
självt, det förgångna som blickar mot framtiden, och de båda som ser på det 
närvarande – som vi finner det ursprungliga givandet, ett givande av 
möjligheter att något skall bli givet, visa sig för oss. Detta skall man förstå 
ordagrant, det är inte bara en bild utan det mest ursprungliga givandet. Det 
är förståendets gåva, alltså en gåva av närvaron, härvaron. Allt som kan 
betecknas som något som är måste visa sig i detta rum, inom denna ram. 
Och ramen är inget annat än givandet, det vill säga ett framräckande av 
härvaron från det framtida till det som har passerat, från framtiden till det 
förflutna, och från de båda till närvaron. 

Kan man om något så ur-ursprungligt påstå att det skulle vara ett män-
niskoverk, att det skulle vara människan som ger denna ur-ursprungliga 
givenhet? Människan är ett varande, något som framträder först inom den 
här ramen. Det ur-ursprungliga givandet kan dock inte uppträda i samma 
ram. Det varande är alltid ett datum, något givet, som visar sig i detta ljus, i 
denna ljusglänta som är platsen för dess framträdande. Det är felaktigt och 
omöjligt att betrakta människan som upphovet till den här strukturen. 
Heidegger anstränger sig ständigt på nytt att bevisa att det är fel att ställa 
frågor som: varifrån kommer hela denna struktur, var har den sitt 
ursprung? Att det är felaktigt, vilseledande och icke adekvat på det området 
där vi befinner oss, därför att sådana frågor postulerar att något som inte är 
ett varande ting skulle vara ett sådant. Något som i verkligheten är ett 
givande, en framträdandets urrörelse. 

Enligt Heidegger skulle det vara oriktigt att tro, att dessa strukturer av 
ömsesidigt framräckande, skapande av utrymme och av en urhorisont för 
all vår erfarenhet är analyser av vårt eget varande, av vårt ”jag”. Tvärtom är 
det så att det egna ”jaget” alltid redan är förutsatt, men samtidigt existerar 
det också väsen med en sådan karaktär att det till deras inre, väsentliga 
struktur inte hör någon relation till närvaron, härvaron, till varat. Ty att 
vara innebär alltid presentation av härvaron, att vi i framträdanderummet 
konfronteras med något, vilket betyder att något är. Det finns väsen som 
väsentligen saknar en relation till varat. Människan däremot, vårt eget 
väsen, är sådan att hon förutsätter en relation till varat, till den ursprungliga 
tiden, till den urhorisont där tingen framträder, där de presenterar sig. Men 
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det att en sådan relation ingår i människans struktur innebär inte att dessa 
strukturer ursprungligen är hennes inre strukturer. De finns förvisso alltid 
här när vi talar om människan, och vi kan inte tala om människan utan att 
nämna att hon förhåller sig till varat, till saker som visar sig för henne, att 
hon existerar i klarhet, i öppenhet visavi tingen; men allt detta betyder inte 
att öppenheten gentemot tingen är hennes verk. Det betyder bara att män-
niskan endast är möjlig under förutsättning av en sådan öppenhet. Som en 
konsekvens därav kan eller till och med måste vi säga att alla dessa tids- och 
varastrukturer är oskiljaktiga från människans väsen, men vi hävdar ändå 
att de därmed inte blir subjektiverade. Det är inte så att människan är deras 
förutsättning, utan de är en förutsättning för människan. Den omständlig-
heten att dessa strukturer inte förekommer utanför människan har ingen 
betydelse i detta avseende. Därför att människan till sitt väsen inte är något 
annat än en adressat för dessa strukturer, hon är den mot vilken given-
hetens gåva räcks fram. 

På sitt sätt är människan platsen där detta ur-skeende förverkligas. Det 
betyder att vi inte kan tala om människan utan att använda alla dessa 
strukturer, berätta om dem och beskriva dem. Men människan är samtidigt 
också något som förekommer bland andra saker, och det är meningsfullt att 
tala om henne som om ett varande ting, något närvarande, något som 
uppträder inom närvarons, härvarons och ur-horisontens ram. Men det går 
inte att uttala sig om människan som om hon själv skulle vara denna ur-
horisont, eller att hon kunde skapa den, något sådant skulle vara orimligt. 
Orimligt därför att det att skapa något, göra något i ontisk mening, som när 
en verklighet kausalt påverkar en annan, innebär att det finns flera 
verkligheter som är placerade sida vid sida. Om vi skall ställa frågor om 
strukturen hos något som inte är en sak utan är något som för oss gör det 
möjligt att möta saker, då skall vi inte fråga om en viss verklighet utan om 
det ursprungliga ur-skeendet och dess struktur. 

För att nyansera det som visserligen står i samband med tillhanda-
hållandet av förhandenheten men inte är en varande sak, präglar Heidegger 
ett speciellt uttryck – Ereignis. Den vanliga betydelsen av Ereignis är händel-
se, tilldragelse, men här får vi inte tolka uttrycket som en viss händelse, en 
viss verklighet, en realitet bland andra. Vad han menar är det ursprungliga 
framräckandet av härvaron, det som från framtiden sträcker sig till det 
förgångna och där de tillsammans räcks fram till närvaron. I ordet Ereignis 
bör man höra ett sådant framräckande, tillägnande, det vill säga ett över-
lämnande till ägande, till en plats där något blir sitt eget i rätt bemärkelse.21 
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En särskild bekräftelse och en djupare konsekvens av detta ömsesidiga 
överräckande och skapande av en ur-scen, en ur-horisont, är den omständ-
ligheten att de enskilda elementen, momenten av givande av det ur-
ursprungliga tidsutrymmet, inte kan betraktas som givna samtidigt. Rela-
tionen mellan tidsdimensionerna är inte närvaron som en givenhet i ett 
visst ögonblick, de olika momenten är inte närvarande samtidigt. När vi 
erinrar oss Husserls tidsdiagram – tidslinjen som löper genom den levande 
närvaron och i denna retentionen och protentionen – då representerar den 
vertikala axeln egentligen tidsligheten, för att här finns den levande när-
varon och här projiceras framtiden och det förgångna från två sidor till 
samma ögonblick. Det innebär att tidsligheten i diagrammet tolkas ur tids-
linjens aspekt, något som Heidegger avvisar. 

Men hur kan då tidsdimensionerna mötas, hur kan de olika tidsmomen-
ten bilda en enhet om de inte gör det genom en projektion till ett visst 
ögonblick, till den levande närvaron? De gör det just så att de bildar en 
ursprunglig samspelsenhet, ett ömsesidigt närmande som samtidigt är en 
separation. Det framtida är den framtida närvaron, men den framtida 
närvaron är ännu utesluten ur den nuvarande närvaron. Och analogt är det 
förflutna, förgångenheten, som ju är den förflutna närvaron, för alltid ute-
slutet ur den nuvarande närvaron. Uteslutandet finns i närvaron, det bildar 
en särskild enhet, ett närmande av dessa tre dimensioner – och det är det 
som väsentligen är tidsligheten. Uteslutandet, som tillhör tidens väsen, är 
det som gör att den ursprungliga tiden äger karaktären av ett spatium, en 
horisont, en utsträckning. Och då detta karaktärsdrag hos den ursprungliga 
tiden gör tiden till det den i verkligheten är, gör den till en enhet av de tre 
dimensionerna, kan man beteckna det här draget hos tiden som ett särskilt 
moment, som en dimension, och säga att den ursprungliga tiden i detta 
avseende är fyrdimensionell. Denna fjärde dimension kallar Heidegger för 
närheten – i betydelsen av något som binder ihop, närmar tidens olika 
moment till varandra. 

Husserl talar om den levande närvaro som innehåller tidens kärna. 
Heideggers idé om närheten som den egentliga källan till tidens dimen-
sionalitet – att tiden har karaktären av rumslighet, att den äger en utsträck-
ning, en spänning, att tiden inte är punktuell, att den innehåller såväl framåt- 
som bakåtblickande – gör att hans begrepp om närhet blir en konkretisering 
av Husserls levande närvaro, det vill säga att närheten är just härvaro. Som vi 
såg tidigare skiljer Heidegger mellan närvaro och härvaro. Närvaro är 
närvaron av en sak, av varandet, härvaro omfattar däremot både närvaro och 
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ickenärvaro. Härvarons struktur är en struktur av närhet, av närmande, den 
innehåller även det exkluderade ”ännu inte…” och det ”redan aldrig…” 

Vi skall nu rekapitulera hela argumentet. Läran om tidens ändliga 
karaktär, att tiden är nära förbunden med en ändlig varelse, är trots allt 
ingen subjektivism, därför att ändligheten endast syftar på den adressat till 
vilken man med detta ur-skeende, ur-givande, räcker fram gåvan av en 
möjlig givenhet. Gåvan av möjlig givenhet är i verkligheten ett givande av 
härvaron. Och ett givande av härvaron är meningsfullt endast i relation till 
en ändlig varelse. Men givandet av härvaron som sådant är varken ändligt 
eller oändligt, det finns utanför allt varande. Det är ett ur-skeende, ett ur-
givande och en ur-givenhet. Med ett försök att parafrasera ordet Ereignis är 
det ”till-ägnande”. 

Avslutningsvis vill jag komma med en liten kritisk anmärkning till 
Heideggers hela tidsteori. Som vi har sett hänger teorin om tidsdimen-
sionernas ömsesidiga framräckande, givandet av härvaron, skapandet av 
den ur-horisont som är nödvändig för ett framträdande, helt naturligt sam-
man med idén om tidsligheten. Denna står i sin tur i nära samband med 
Heideggers teori om det egentliga, autentiska existenssättet, om förelö-
pandet till slutet, viljan till samvete, återvändandet till den egna kastadheten 
i världen etc. Tiden, som Heidegger beskriver den, har strukturen av fram-
räckande just därför att tidsligheten – den autentiska tidsligheten i bety-
delsen av beslutsamt förelöpande som förnyar ur-situationen och i denna 
förnyelse samtidigt på ett ögonblick planlägger det som måste utföras i 
närvaron – hör ihop med idén att jag, ett eget väsen, inte är något givet, 
utan något vi först nu söker och som vi först måste vinna, och som när det 
en gång har vunnits visar oss vad vårt sum i sitt innersta väsen är. I ett 
sådant övertagande, i avvisandet av förströddheten, av flykten från vår 
situation, från icke-seendet och den egna existensens osanning – i allt detta 
ligger också avslöjandet av tidens ursprungliga struktur. Ty det kommande, 
framtiden, är i verkligheten en rörelse som låter mig träffas av min egen 
ändlighet, där jag genomför ett övertagande av min egen ändlighet. Det 
Heidegger säger om förhållandet mellan det förflutna och framtiden finns i 
denna struktur. 

Men här kan man fråga: är det som Heidegger genomförde i Vara och tid 
och som han sedan i formell form uttalade i sina sena funderingar om tiden 
– är det tidens manifestation, timandet i sig, eller måste man följa upp 
timandet till ytterligare dimensioner? Jag tänker till exempel på sådant som 
att tiden i meningen av ursprunglig tidslighet enligt Heidegger beror på att 
jag kan och måste ta på mig min egen situation i världen. Men finns det inte 
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strukturer och fenomen som visar att tiden existerar även där det inte är 
möjligt att överta sin situation i världen – ett djurs tid, ett barns tid, den 
primitiva människans tid? Kan man förklara dessa fenomen på samma sätt 
som man utifrån den ursprungliga tidsligheten har förklarat vardaglig-
hetens tid, nämligen som en flykt, som ett sätt att tima tiden inautentiskt? 
Och finns det inte också andra fenomen, exempelvis hoppets fenomen, och 
inte bara ett individuellt utan också ett kollektivt hopp, som med hänsyn till 
den mänskliga existensens svåra situation antagligen inte går att enbart 
reducera till ett lättnadsfenomen, så som Heidegger ständigt försöker? 

Om nu de fenomen jag nyligen nämnt inte kan reduceras till någon av de 
två modaliteterna av tidens manifestation – det vill säga antingen till det 
autentiska sättet för existensen att förhålla sig till helheten, eller till det in-
autentiska timandet i förströddhet – då skulle det antagligen bli nödvändigt 
att tänka igenom hela tidsstrukturen på nytt, så att Heideggers analys av 
tidens manifestation – utan att den upphör att vara en föredömlig analys på 
sitt område – skulle visa sig vara analysen av en av många möjliga dimen-
sioner av tidens timande. 

Hur detta upplägg hänger samman med fenomenologins idé som en lära 
om framträdandet är i dag klart. Dagens diskussion om relationen mellan 
tiden och härvaron, tiden och varat, om varat som en scen där varanden visar 
sig och kan visa sig, där de kan bli givna, är i själva verket en diskussion om 
grundbegreppen, om komponenterna i fenomenet som sådant. 
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INLEDNING TILL           

FENOMENOLOGISK 
FILOSOFI JAN PATOČKA
SÖDERTÖRN PHILOSOPHICAL STUDIES 15

”Fenomenologin får inte vara en metafysik, utan en kritik av all meta-
fysik, av alla stelnade system.”

”Om vi vill nå fram till sanningen kan vi inte bara söka efter den i 
lågländerna och vi får inte låta oss fascineras av den ytliga harmonins 
stillhet; vi måste låta det oroande, det oförsonliga och det gåtfulla växa 
i oss, det som det vanliga livet blundar för, det som det förbigår till 
förmån för dagens ordning.”

Inledning till fenomenologisk filosofi samlar de föreläsningar som den tjeckiske 
filosofen Jan Patočka höll vid Karlsuniversitet i Prag mellan 1969 och 1970. 

Det som står i fokus är fenomenologin och dess utveckling från Edmund 
Husserls första arbeten fram till och med Martin Heideggers analyser i Vara 
och tid. I dessa föreläsningar introducerar Patočka fenomenologin genom att 
framhålla både fenomenologins aktualitet och dess många kontaktytor med 
filosofihistorien. 

Dessa föreläsningar kan betraktas som en inledning till fenomenologins grund-
begrepp, likaväl som ett utmärkt sätt att bekanta sig med viktiga dimensioner i 
Patočkas egen filosofi.  
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